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  االستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلني بامء طهور أو حجر 

بذكر النجاسة إذا كانت عىل البدن، وقد مر معنا قبل قليل أن  اهللا رمحهبدأ الشيخ 

ع وا   :النجاسات التي يلزم تطهريها ثالثة أ

  .النجاسة التي تكون عىل البدن

والنجاسة التي تكون عىل الثوب الذي يصيل به املرء، وضابط الثوب الذي يصيل به 

  .ما حترك بحركته: كام سيأيت معنا

  .جاسة التي تكون عىل البقعةالن: واألمر الثالث

  .غري هذه األمور الثالثة ال يلزم تطهريها وإنام ُينَدب تطهريها

حق بذلك  رمحه اهللابدأ املصنف  بذكر كيفية إزالة النجاسة التي تكون عىل البدن، وأ

د بآداب التخيل أي قضاء احلاجة، ومعلوم أن  بعًضا من األحكام وهي آداب التخيل، واملرا

  .لغتهم التكنية وعدم الترصيح فيام ُيستقَدرالعرب من 

ف اجلرجاين كتاًبا يف كنايات العرب فيام يكنون عنه، ولذلك يكنون عن قضاء  وقد أ

أي املكان املنخفض، األصل  ]٤٣: النساء[ }َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئطِ {احلاجة بالغائط 

  .ن حمل قضاء احلاجةيف الغائط هو املكان املنخفض، ُكنِّي به ع

االستنجاء هو «: اهللا هنا بدأ يتكلم عن االستنجاء وما يف حكمه، فقالرمحه فاملصنف 

  .»إزالة ما خرج من السبيلني بامء أو حجر

معنًى يشمل االستنجاء واالستجامر، ومعنًى خاص؛ : كلمة االستنجاء هلا معنيان

ستنجاء معنى خيالف االستجامر، وإذا ولذلك فإن االستنجاء واالستجامر إذا ُمجعا كان لال

  .ُأطلق االستنجاء شمل االستنجاء واالستجامر مًعا

اء، وأما االستجامر فهو إزالة حكم  فاالستنجاء هو إزالة اخلارج من السبيلني با

اء من حجارة ونحوها   .اخلارج من السبيلني بغري ا



 

  

  

 

االستجامر مًعا، واحلقيقة إذن عندما عرف املصنف االستنجاء هنا، أورد االستنجاء و

أن بينهام اختالًفا يف احلكم كام سيأيت بعد قليل، وفعل املصنف صحيح؛ ألن االستنجاء 

يصدق عىل االستنجاء واالستجامر، لكن إذا ُمجع مع االستجامر أصبح لكل واحد منهام 

  .معنى خمتلف

اء، : واالستنجاء قال أهل العلم إًذا البد أن يكون هو إزالة اخلارج من السبيلني با

إزالة للخارج كله، بحيث أن يعود املكان خشنًا كام كان كام سيأيت بعد قليل، فالبد فيه من 

اء ال جيوز  اء، وغري ا ائعات مطلًقا إال با إنقاء، وال يمكن االستنجاء بيشء من ا

اء مطلًقا ال جيوز االستنجاء به وال يزيل اخلبث، بل ال بد أن يكون االستنجاء به، غري ا

اء: ماًء، وهذا معنى قوهلم   .إزالة ما خرج من السبيلني با

 ما: قوله ما خرج: ، قوله»إزالة ما خرج من السبيلني«: األمر الثاين يف قول املصنف

هذا اسم موصول بمعنى الذي وهو من صيغ العموم، فدل أن كل يشء خيرج من أحد 

ء كان معتاد أو السبيلني فإنه يكون نجًسا، كل ما خرج من ا لسبيلني فإنه يكون نجًسا، سوا

  .غري معتاد

كالبول والغائط، ومثل غري املعتاد فيام لو خرج املرء من أحد : ومثل املعتاد قالوا 

سبيليه دٌم أو خرج منه دوٌد أو خرج منه حجارة أو نحو ذلك، وقد خيرج أحياًنا، ولكن 

ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِىل {: عالاحلكم يف اجلميع واحد؛ ولذلك فإن قول اهللا جل و َا الَّ َيا َأهيُّ

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ  ائدة[ }َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغائِطِ {: إىل أن قال }الصَّ فهنا  ]٦: ا

ذكر اهللا عز وجل الغائط من باب ذكر األغلب ال من ذكر العام، فدل عىل أن كل خارج 

  . يأخذ حكمهاممن السبيلني

أن الوضوء جيب من كل حدث، وكل ما خرج من السبيلني ملسو هيلع هللا ىلص وقد بني النبي 

  .يسمى حدًثا، إًذا يشمل املعتاد وغري املعتاد، كل ذلك جيب له االستنجاء

  

  



 

   
 

 

  ............................................ما خرج من السبيلني بامء طهور أو حجر

ًضا »ما خرج«: وقوله  وهو أن خيرج من السبيلني ا املعتاد، يستثنى من ذلك أمرقلن، أ

ال جيب االستنجاء له، كام لو أن املرء خرج منه يشء ال : فيقولون يشء يكون غري ملوث

رطوبة فيه البتة، فهنا ما الذي ُيمَسح؟ ال يوجد حمل ُيمَسح، فاملحل خشٌن كأصله، فلم 

  .فإنه يسقط به احلكمعدم وجود اليشء املتعلق توجد نجاسة، فنظًرا ل

أن ما تعلق به احلكم إذا ُفِقد، فإنه يسقط، ومن : وقاعدة فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل

ًضا أهنم يقولون ة ومن تطبيقاهتا أ أن املعتمر أو احلاج إذا مل يكن له : تطبيقات هذه املسأ

  .فات شعر يف رأسه، فال يلزمه إمرار املوسى عىل رأسه؛ ألن املقصود قص الشعر وقد

ومن ذلك إذا ُقطعت يده من فوق مرفقيه، أما املرفق فيجب مسحه من فوق املرفق، 

فإنه حينئٍذ ال جيب مسح حمل القطع؛ ألن املحل املقصود بالغسل فات، وهذا هو قاعدته 

  .، فاملقصود من االستنجاء هنو وجود النجِو وهو النجاسة، ومل يبَق منها يشءواحد

د بالسبيلني هنا يف باب النجاسة هو »من السبيلني«: عاىلقول املصنف رمحه اهللا ت ، املرا

القبل والدبر مًعا القبل والدبر، وأما اخلارج من غري القبل والدبر، وهو خمرج الولد، فإهنم 

األصل أن خمرج الولد ما خرج منه يوجب االستنجاء يف اجلملة،  فيقولونيلحقونه به، 

  . سيأيت يف حملهواستثنوا من ذلك أمًرا إن شاء اهللا

اء الطهور»بامء طهور«: يقول   .، أي ال يصح االستنجاء إال با

د باالستجامر إزالة حكم اخلارج من السبيلني،  »أو حجر«: قال وهو االستجامر، واملرا

االستنجاء قلنا إزالة اخلارج، وأما االستجامر فهو إزالة للحكم، وعرب الفقهاء رمحهم اهللا 

ه إزالة ل ه ال يمكن المرئ أن يستجمر بحجارة ونحوها إال ويبقى يشء تعاىل بأ لحكم؛ أل

ه من باب التخفيف، ومن باب التيسري  ه إزالة للحكم أل من النجو يف حمله؛ ولذلك قالوا أ

  .من اهللا جل وعال لنا

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

ا توسع الناس يف األموال وكثر عندهم  فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم كولذل

اء قليال، أو إنام هو  ه إنام كان االستجامر مرشوًعا حينام كان ا اء، ظن بعض الناس أ ا

ى عدد من الصحابة كطلحة وعبد اهللا بن  اء، فأ  ريض اهللا عنهام عمرمرشوع عند فقد ا

أى الناس قد أعرضوا عن سنة ال تستنجوا؛ ألن املرء إذا راستجمروا و: فقالوا للناس

فإنه يظهرها هلم ولو بالشدة، فيُمنعون من بعض األشياء خشيًة من تعطيل احلكم  مباحة

  .الرشعي

ولذلك هناك هلا نظائر وقد أطال عليها الشيخ تقي الدين يف أكثر من موضع يف بيان 

ةهذا األصل، وهو اإللزام بيشء لظن الناس أ   .ه ليس بمرشوع، ومنه هذه املسأ

اء فاملقصود أن االستجامر اء، بل إن أحياًنا االستجامر  جائز ولو وجد ا ولو كثر ا

أفضل من االستنجاء، سنتكلم عنها بعد قليل وخاصة للموسوس، فإن املوسوس أحياًنا 

 فيبقى يشء من للحكم نصحه بعض أهل العلم بأن يستجمر؛ ألن االستجامر إزالة

  .النجاسة

خرج خمرج  حجر: منق، قوله يعني استجمر بحجر طاهر مباٍح  »أو حجر طاهر«: قال

كالرتاب واخلشب واملناديل،  بغري احلجر ، وإال فإنه جيوز االستجامرسلامنالغالب حلديث 

وغري ذلك من األمور، طبًعا املقصود املناديل التي تزيل، وأما املناديل التي ال تزيل 

  .سنتكلم عنها، فهو خرج خمرج الغالب ها، فال شك أهنا غري نافعةر وغريكاحلري

، فالبد أن يكون هذا اليشء طاهر ليطهر غريه؛ ألن النجس ليس طاهًرا »طاهر«: قوله

، وهذا بإمجاع أهل العلم   .يف نفسه، بل ربام لوث املحل، فالبد أن يكون طاهًرا

اء البد أن يكون: وقوله ًضا احلجر،  كلمة طاهر، طبًعا تشمل ا ، وتشمل أ طاهًرا

  .فالبد أن يكون طاهًرا يف االستنجاء واالستجامر مًعا

  

  



 

   
 

 

  ..........................................................................مباح منق

ه ليس حمرًما، وكذلك يكون مأذوًنا به، فقولنا ليس بمحرم ليتبني  :أي »مباح«: قوله أ

وبة واملرسوقة ونحوها ولو كان من حجارة ال جيوز، وأن غري املباح الذي غري لنا أن املغص

فجاء شخص فاستجمر به،  الستعامل معني مأذون به، فكأن يكون املرء قد جعل خشًبا

ك أفسدته يف االستعامل الثاين   .فنقول ال جيوز؛ أل

دته عىل الناس نقول أفسلرشب، فأخذه رجل فاستجمر به مثًال نقول جعل شيئًا إناًء ل

 ل ما ُهني عنه فإنه يقتيض الفسادأن ك: ال جيوز، وقاعدتنا كام ذكرنا قبل قليل قاعدة فقهائنا

  .ما مل يكن متجًها لصفٍة منفصلٍة عنه

اء :أي »منٍق «: قوله ، واإلنقاء إما أن والبد أن يكون احلجر منقيا البد أن يكون ا

نذكره ولكن  بعد قليل ما اإلنقاء يف الفعل فسيأيتوإما أن يكون يف اآللة، فأ يكون يف الفعل

  .هنا

اء يكون بأن يعود املكان خشنًا كام كان أوًال  أن يكون خشنًا؛ ألن  فاإلنقاء باستعامل ا

اء فإنه يكون فيه رطوبة فإذا جاء فيه بول أو عذرة املحل إذا فإنه حينئٍذ  عاد خشنًا بعد ا

ه البد أن ي  يعني قد ال يستطيع املرء إزالته فهذا معفو بقى يشء،يصبح طاهًرا، وال شك أ

  .عنه

فهو أال يبقى بعد استعامل احلجارة يشء يمكن إزالته  اإلنقاء باحلجارة ونحوها وأما

ه إزالة حكم اخلارجهبا، قطًعا سيبقى يشء، ولذلك عرف الفقهاء  ومل يقولوا  االستجامر بأ

ه بعين ر يرا ه إزالة اخلارج، فقد يبقى أ إذا مسح بحجر ونحوه؛ ألن  لكنه ُيعفى عنه يهأ

ل إال باحلجارة، فإن ب ر ال ُيمكن إزالته باحلجارةاملقصود إزالة كل ما ال ُيزا فإنه ُيعفى  قي أ

اء،  عنه   .إًذا هذا ما يتعلق بالفعلوال يلزمه ا

اء فافاآللة إنام  وأما اآللة اء دائًام يتصور اإلنقاء يف احلجارة ونحوها وال يتصور يف ا

اء التطهري، فاآللة البد أن تكون منقيةً  منق    .ألن األصل يف ا

  



 

  

  

 

اء وال جيزئ أقل من ثالث مساحات  ر ال يزيله إال ا فاإلنقاء باحلجر ونحوه أن يبقى أ

  ...................................................................تعم كل مسحة املحل

الزجاج فال ان أملس، فكل ما كان أملسا فإنه ال يكون منقيا كوعكس املنقي ما ك

ميك وال بغريها من األشياء  يصح االستجامر بزجاج وال برخام وهو الصفوان وال برسا

  .الناعمة؛ ألهنا ال يمكن أن تنقي املحل، وإنام هي ملساء غري منقية

  .بدأ يتكلم عن اإلنقاء الذي ذكرته قبل قليل نعيده برسعة

اء، هنا يتكلم عن اإلنقاء بالفعل وليس باآللة، اآللة  :فقال اإلنقاء إما أن يكون با

ر من : ام اإلنقاء بالفعل قالإنتكلمنا عنها من قبل، إنقاء اآللة أال تكون ملساء، و أن يبقى أ

ه ال يمكن إزالته  اء، بمعنى أ ر أي من النجاسة ال يزيله إال ا عني النجاسة، أن يبقى أ

  .ة أو هبذا املنديل الذي اسُتخدمباحلجار

وال جيزئ أقل من ثالث مسحات، : فقال باالستجامرثم ذكر رشوًطا أخرى متعلقة 

ا روى اإلمام أمحد من حديث جابر  فقة  وقد عرب املصنف رمحه اهللا تعاىل باملسحات موا

 »مسحاتثالث  فليمسح«: قال يف املستجمر ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد اهللا ريض اهللا عنهام أن النبي 

ثالث مسحات يشمل استعامل ثالثة أحجار خمتلفة أو حجًرا واحًدا كبًريا له ثالثة  وقوله

أو له ثالث شعب، فدل ذلك عىل أن العربة باملسحة، فإذا كان احلجر كبًريا أو قطعة  شعب

فها، فالعربة باملسحات املنفصلة متعددةالقامش كبرية هلا أطراف    .فإنه جيوز املسح يف أطرا

ة حتتاج إىل تفصيل»عم كل مسحة املحلت«: قال    :، هذه مسأ

د باملحل، ثم ننتقل بعد ذلك كيفية : أوًال  أو تعميم املحل،  العمجيب أن نعلم ما املرا

  .ثم ننتقل بعد ذلك إذا جاوزت النجاسة املحل

د باملحل يف  حمل خروج البول، وقالوا إن أقىص ما يصل  اخلروجهو حمل  البولاملرا

  .سنتكلم عنها بعد قليل املحلهو احلشفة، فإن جاوز احلشفة فيكون قد جاوز إليه املحل 

  

  



 

   
 

 

اء عود خشونة املحل كام كان وظنه كاف   .................................واإلنقاء با

فإنه يشمل الدبر نفسه والصفحتني، فيمسح الصفحتني دون اإلليتني،  الدبروأما يف 

غلب عىل الظن دائًام أن تتلوثا بالعذرة، ولذلك يلزم مسح هذا هو املحل؛ ألن الصفحتني ي

  .فإنام يمسح القبل فقط، إًذا هذا معنى املحل البولالصفحتني عامة باحلجارة، وأما 

ه يمسح ُيعم املحل كامًال وإن مل تكن فيه نجاسة، ويبدأ من املحل الذي : األمر الثاين أ

 كامًال ه ربام لوث الثاين، فالبد أن يعم املحل بعده؛ أل اأقل ال يوجد فيه يشء ثم ينتقل 

  .وال يكفي بوضع احلجارة عىل النجاسة فقط ثم يزيلها، فالبد من املسح

ه البد من املسح : األمر الثالث اإلمرار، فال يكفي وضع القامش أو القطن عىل وأ

ر النجاسة ثم يرفعها كحالة تشبيه، ال   .البد من املسح وهو اإلمرا

بعاألمر الر أن النجاسة إذا جاوزت املحل بأن جاوزت احلشفة يف البول أو : ا

اء، خذ هذه القاعدة سيذكرها  الصفحتني يف العذرة فإنه ال ُيرشع االستجامر بل البد من ا

املصنف بعد قليل، إذا جاوزت النجاسة املحل فال ُيرشع وال جيزئ إزالة النجاسة بغري 

اء   .ا

اء استنجاًء »اءواإلنقاء با«: قال الشيخ ، يعني ما معنى أن يكون املرء قد استنجى با

أن يكون املحل قد عاد خشنًا، ومعنى كونه خشنًا أي ذهبت النجاسة البول : منقيا، قال

اء وإنام خشونة املحل  اء فيه رطوبة ليس املقصود رطوبة ا وذهبت العذرة، وإال فإن ا

  .بزوال الطارئ عليه

األطفال يستثنى األطفال معلوم أن البرشة تكون خشنة إال  وغالب برش الناس إال

الطفل فإن فيه الرطوبة العامة، فإن ذهاب هذه الرطوبة املوجودة هو الذي يكون به 

  .اإلنقاء

  .كام كان يعني كام كان قبل ذلك: قال

  :تستفيد منها أمرين »عوده خشنًا«: وقول املصنف

  



 

  

  

 

ا اء أفضلويسن االستنجاء باحلجر ونحوه ثم با   .....ء فإن عكس كره وجيزئ أحدمها وا

ه ال يلزم العدد يف االستنجاء، أن التحقيق خالًفا : األمر األول لبعض املتأخرين أ

العدد ال يلزم يف االستنجاء، وإن كان بعض املتأخرين اشرتط العدد كالثالثة والسبعة 

ء ال ُيشرتط فيه العدد، بل كل الثالثة كاملوفق والسبعة كاملتأخرين، والصحيح أن االستنجا

  .غسٍل يزيل النجاسة ويعيد املحل خشنًا فإنه يكون استنجاءً 

ة الثانية ه أن املصنف قال إزالته بامء ومل يقل بمسح: املسأ ؛ ألن بعض الناس يظن أ

اء عىل  اء وحده، فإذا مر ا اء من املسح باليد ونحوه وليس بالزم وإنام يكفي ا البد مع ا

اء النجا سة يف املحلني وزالت النجاسة وعادت خشنة كام كانت فإنه معفو، وما ال يزول با

ئحة ربام وغري ذلك فإنه ُيعفى عنه وال شك   .كالرا

ا شدد بعض الناس حينام يظن أن العرق ينقل النجاسة مرة أخرى للباس  ولذلك 

ٍف ال يلزم اليقني وظنه كا: هذا غري صحيح، فإن كل هذا معفو عنه؛ ولذلك يقول املصنف

نا متعبدون بالظن، والرشيعة كلها مبنية عىل الظن   .أل

اء فإن عكس كره وجيزئ «: قال رمحه اهللا ويسن االستنجاء باحلجر ونحوه ثم با

اء أفضل   .»أحدمها وا

بدأ يتكلم املصنف يف قضية االستنجاء واالستجامر أهيام أفضل، فقال إن أفضل 

اء؛ ودليل ذلك األمرين أن جيمع بني اال اء، ويبدأ باالستجامر قبل ا ستجامر باحلجارة ثم ا

نى اهللا عز وجل عليهم بأهنم من املتطهرين، فلام سئلوا عن ذلك قالوا كانوا  أن أهل قباء أ

اء أي عند االستنجاء، فدل عىل أن السنة أن يبدأ املرء باالستنجاء  جيمعون احلجارة با

م ليزيل جرم النجاسة، وما بق م وهو األ اء، هذا هو األكمل واأل ي بعد ذلك فإنه يزيله با

  .يف الطهارة، وهو الذي كان يفعله أهل قباء

اذا قال ُكره؟  »فإن عكس«: قال اء قبل إزالة النجو باحلجارة فإنه ُكره،    أي بدأ با

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

اء ومل يزل النجاسة كلها، فإنه حينئٍذ قد تزيد النجاسة عن حملها  ه ربام لو استعمل ا أل

ه خمالفة للصفة التي  وتتعدى املحل املعتاد ولذلك ُكره هذا من جهة، ومن جهة أخرى أل

  .كان يفعلها الصحابة رضوان اهللا عليهم

ة اء فقط ثم جيفف املحل ليس استجامًرا من وأما أن يستنجي املرء ! انتبه هلذه املسأ با

باب إزالة النجاسة، وإنام تنشيًفا للمحل بمنديل ونحوه فليس مكروها، هذا ليس استجامر 

حينام توضأ عليه الصالة والسالم ثم ُأيت بمنديل فلم يرده  ملسو هيلع هللا ىلصهذا جتفيف كام فعل النبي 

ريه بمنديل، فليس هذا من كام يف الصحيحني أي جفف أعضاءه يف اليدين من الوضوء وغ

ه ذهبت النجاسة كلها فليس من استجامرا   .االستجامر أل

اء  اء يشء من النجاسة يف ا اء ويبقى يشء بعد ا الذي كرهه العلامء أن يأيت با

  .فحينئٍذ يستخدم احلجارة بعدها هذا هو املكروه

، وأما ما ُحكي اعباتفاق أهل العلم وهو إمجاع متأخر باإلمج »وجيزئ أحدمها«: قال

ه ال جيزئ إال االستجامر فقد سبق توجيهه فإهنام ريض  عن طلحة ريض اهللا عنه وابن عمر أ

ه غري مرشوع   .اهللا عنهام كانا يريان جوازه وإنام أظهرا ذلك لظن الناس أ

ه جيب قرص  كام فعلت عائشة ريض اهللا عنها وعثامن ريض اهللا عنه حينام ظن الناس أ

سفر، فكانت عائشة وعثامن ريض اهللا عنهام يتامن الصالة يف السفر مع إقرارمها الصالة يف ال

ه جيوز إمتام الصالة، وهذا من  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سنة وهي غالب فعل النبي  لكي يعرف الناس أ

  .الفعل من باب التنبيه والتعليم

اء أفضل«: قال اء أفضل من االستجامر وحده وإال فإن اجلمع بينهام هو  ،»وا ا

  .فضلاأل

  

  

  



 

  

  

 

  ..................وعظم وحيرم بروث ويكره استقبال القبلة واستدبارها يف االستنجاء

ويف معناه  »ويكره استقبال القبلة واستدبارها يف االستنجاء«: يقول املصنف

كام سيأيت هنى عن استقبال  ملسو هيلع هللا ىلصاالستجامر، ومن باب أوىل عند قضاء احلاجة؛ ألن النبي 

، وبناء عىل ذلك فإن املرء إذا كان يريد التبول فإنه ال يتجه إىل القبلة القبلة ببوٍل أو غائط

وال يستدبرها حتى ولو كان يريد التبول، وكذلك إذا أراد الغائط فال يستقبل القبلة وال 

  .يستدبرها

واالستنجاء مثله مل؟ ألن املرء ربام مع االستنجاء قد خيرج منه يشء من النجو، فناسب 

  .بلة وهذا من باب تنزيل املظنة تنزيل املئنةأال يستقبل الق

هنا يف اخلالء والغائط إنام ُيكره يف وهذا حكمه هنا مثل حكمهم يف اخلالء، فإن البول 

ه مقاس عليه، واملقاس يكون أضعف من  الفضاء دون البنيان، فكذلك االستنجاء أل

دبارها إذا كان املرء يف فضاء األصل؛ فبناء عىل ذلك فإننا نقول ُيكره االستنجاء للقبلة واست

ه رقى عىل بيت  يف خالء، وأما إن كان يف بنيان فيجوز حلديث ابن عمر ريض اهللا عنه أ

يتبول مستقبل القبلة مستدبر الكعبة، فدل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصحفصة ريض اهللا عنها فرأى النبي 

ه جيوز يف البنيان   .عىل أ

  .لآلخروهذا احلديث خمصص للحديث األول وليس ناسخا أحدمها 

سواء كان الروث من مأكول حلم أو من غري مأكول  »وحيرم االستجامر بروٍث «: يقول

اللحم، من مأكول اللحم كروث البقر وغريها وهو طاهر فال ننظر لطهارته بل لكونه 

  .روثا

ء كان من مأكول حلم أو من غريه من ميتة أو من مزكاة »عظم«وكذلك  ، والعظم سوا

م، ودل أي بالروث والعظم  »ال تستنجوا هبام«: قال ملسو هيلع هللا ىلصيل ذلك أن النبي فاجلميع فيه حرا

نكم من اجلن«   .واحلديث يف مسلم من حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه »فإهنا طعام إخوا

  

  



 

   
 

 

  ............................................................................وطعام

، وقد ذكر ملسو هيلع هللا ىلصتنجاء هبام لنهي النبي فاملقصود أن الروث والعظم ال جيوز االس

ه ال جيزئه  املصنف أن من استنجى بروث أو بعظم فإنه ال جيزئه ذلك، والدليل عىل أ

ه ال جيزئه ثالثة  ه جيب أن يعيد االستنجاء وإن ذهب عني النجاسة والدليل عىل أ بمعنى أ

  :أمور

فوجوده  هي عنه، والنهي يف األصل يقتيض فساد املنملسو هيلع هللا ىلصهني النبي : األمر األول

  .كعدمه

نا قلنا أن االستجامر إزالة للحكم، وإزالة احلكم إنام تثبت بكامل صفة : األمر الثاين أ

اء فقد تساهل فيهاملسو هيلع هللا ىلصاملتابعة للنبي    .، وما ال يثبت به إزالة احلكم بخالف إزالة العني با

ه قد جاء يف بعض روايات احلديث أن النبي : األمر الثالث  »ا ركٌس إهن«: قال ملسو هيلع هللا ىلصأ

ر«: ويف رواية »نجٌس «: ويف رواية عىل أن االستجامر  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا نص من النبي  »ال ُتطهِّ

بالروث والعظم ال جيزئ، بل جيب عىل املرء أن يعيده بعد ذلك بحجارة، ولو زال عني 

  .النجاسة فيمسح املحل بثالث حجرات

أكول آلد »وطعام«: قال مي أو لعامري أي وطعام مأكول آلدمي ألن الطعام غري ا

جيوز االستجامر به، فقد يكون بعض النباتات يأكلها البهائم نعرف هذا اليشء، وجيوز 

، فاملقصود بالطعام الذي يأكل منه الناس ويفسده عىل غريه واإلنسان االستجامر بالنباتات

م النعمة وعدم اإلهانة؛ ألن يف ذلك كرب، ويف ذلك إفساد عىل غريه   .مأمور بإكرا

إنام ُخيشى عليه من اخلرق أكثر مما خيشى عليه من الفقر كام روى اخلالل عن واملسلم 

ما الفقر أخشى عليكم وإنام أخشى عليكم اخلرق يف : عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قال

ته النعمة فرصفها يف غري وجهها وبذهلا يف غري مكاهنا فهذا  املعيشة، فاإلنسان إذا تكرب وأ

  .الذي خيشى عليه

  

  



 

  

  

 

اء  ولو وجيب  كام لو تعدى اخلارج موضع العادة لبهيمة فإن فعل مل جيز بعد ذلك إال ا

  .........................والنجس الذي مل يلوث املحل  االستنجاء لكل خارج إال الطاهر 

عام فإن يف االستجامر به فالطعام إذا كان حم رتما يأكله آدمي أو حيتاجه هبيمة من األ

لق الطعام فيجوز االستجامر بامللح إذا كان كثريا غري حمتاج إليه، بعض إفساد، وأما مط

رع فيأخذونه كام يأخذون الرتاب، فهنا جيوز االستجامر به وهكذا   .الناس امللح يف الشوا

   .كام سبق »ولو لبهيمة«: قال

اء«: قال اء فالبد أن »فإن فعل مل جيزئ ذلك إال يف ا ، يعني مل جيز يف ذلك إال ا

اء، وال جيوز له أن يستجمر بحجارة أخرى، والسبب يف ذلك قالوا ي ستنجي بعد ذلك با

ه لو استجمر بحجارة أخرى فإن احلجارة تزيل النجو وال مكان ال نجوى، فالبد من  أل

ه خالف   .الرجوع للامء وأل

حقوا به كل من استجمر بمحرم كمن استجمر بامء مغصوب ونحوه فإنه  وكذلك أ

اءجيب عليه    .أن يستنجي با

، سبق معنا أن موضع العادة عرفنا »كام لو تعدى اخلارج موضع العادة«: يقول الشيخ

حدها قبل قليل وهو موضع الدبر والصفحتان ويف القبل هو احلشفة، فإذا زادت النجاسة 

ع ما زاد يف اجلميع، بل يف اجلميعن هذا املحل فإنه ال جيزئ االستجامر ال يف املحل وال يف 

اء   .غسله با

، االستنجاء جيب لكل خارج »وجيب االستنجاء لكل خارٍج إال الطاهر«: يقول الشيخ

  .من السبيلني إال الطاهر ومثال الطاهر قالوا كالريح فإن الريح طاهرة، ومثاله الولد

ضا، طبًعا ومن الذي ال  »والنجس الذي مل يلوث املحل«: قال كام لو خرج يابًسا أ

السبيلني وهو طاهر ال جيب االستنجاء منه أصل خلق اآلدمي، وأصل خلق جيب خيرج من 

ة: اآلدمي أمران   .املني من الرجل، ورطوبات املرأ

  



 

   
 

 

ة طاهرة ولكنها ناقضة للوضوء، طاهرة ألهنا  ولذلك يقول فقهاؤنا إن رطوبات املرأ

ر يكون  ملسو هيلع هللا ىلصأصل خلق اآلدمي، وقد كان النبي  ر وهذا األ من يصيل يف ثوبه وفيه أ

ة، وكان يصيل فيه وحتكها عائشة بظفرها، ومعلوم أن احلك  اختالط ماء الرجل باملرأ

ه طاهر   .بالظفر ال يطهر، فدل عىل أ

ة وهي رطوبات فرجها طاهرة ليست بنجسة، فمني الرجل وأصل خلقة اآلدمي  املرأ

ة وما كان طاهًرا ال يلزم االستنجاء منه   .لكنه ناقض للمرأ

كام لو خرج يابسا ال رطبا، وسبق معنا احلديث  »الذي مل يلوثوكذلك النجس «: قال

  .يف ذلك



 

  

  

 

وإذا  فصل يسن لداخل اخلالء تقديم اليرسى وقول بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث

  .................خرج قدم اليمنى وقال غفرانك احلمد هللا الذي أذهب عني األذى وعافاين

أما استحباب قول بسم اهللا فلام روى ابن ماجة من حديث عيل ريض اهللا عنه أن النبي  

: قال »بسم اهللا: ند قضاء احلاجة أن يقول الشخصسرت ما بني أعني اجلن ع«: قال ملسو هيلع هللا ىلص

  .»وأن يقول أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث«

س  ،»أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث «:قوله هذا ثابت يف الصحيحني من حديث أ

إما أن تقول خْبث بسكون الباء، أو : ريض اهللا عنه، ويف ضبط اخلُبث ضبطان صحيحان

لوجهان فيكون استعاذة من ذكور اجلن وشياطينه أو من اجلن بضمه فتقول ُخُبث ويصح ا

والنجاسات مًعا، إًذا فيصح للمرء أن يقول أعوذ باهللا من اخلُْبث واخلبائث، وأن يقول 

  .أعوذ باهللا من اخلُبُث واخلبائث، والضبطان صحيحان مرويان

تكريم ، هذه مثل سابقتها فإن كل موضع يكون فيه »وإذا خرج قدم اليمنى«: قال

  .فُتقدم به اليمنى

، أي أن املرء ُيستحب له عند خروجه من اخلالء أو انتهاء حاجته »وقال غفرانك«: قال

منه ومما يتبعه كاالستنجاء واالستجامر أن يقول غفرانك، وقد صح عند الرتمذي من 

س ريض اهللا عنه أن النبي    .هكان يقول ملسو هيلع هللا ىلصحديث أ

ا روى ابن ماجة من »عني األذى وعافاينوأن يقول احلمد هللا الذي أذهب «: قال  ،

س أن النبي  كان يقوله، ومعلوم أن املرء حيمد اهللا عز وجل يف أول أمره ويف  ملسو هيلع هللا ىلصحديث أ

منتهاه معا، ولذلك فإن املسلم حيمد اهللا عز وجل يف افتتاح صالته، وحيمد اهللا عز وجل يف 

ثني، وحيمد اهللا ثالثا وثالثني، انتهاء صالته كذلك بعد انقضائها فيسبح اهللا ثالثا وثال

  .ويكرب اهللا سبحانه وتعاىل ثالثا وثالثني

  

  

  



 

   
 

 

  ......................................ويكره يف حال التخيل استقبال الشمس والقمر

فاحلمد يكون يف ابتداء األمر ويف منتهاه، ولذا فإن السنة أن املرء يف طريف النهار يف 

ايض أن النبي  : قال ملسو هيلع هللا ىلصأوله ومنتهاه أن حيمد اهللا عز وجل، وقد مر معنا يف الدرس ا

رتكل أمٍر ال ُيبَدأ فيه بح« فهو من باب التفاؤل بتاممه، فإذا تم ذلك العمل فإن  »مد اهللا فهو أ

  .املرء حيمد اهللا عز وجل عليه

  .فاملقصود أن املرء بعد قضائه احلاجة حيمد اهللا عىل هذه النعمة

، »استقبال الشمس والقمر« أي عند قضاء املرء للحاجة »وُيكره يف حال التخيل«: قال

هتهام عند العلامء إنام يكون يف الفضاء؛ ألن املرء إذا  أما استقبال الشمس والقمر فإن كرا

استقبل الشمس والقمر ربام تكشفت عورته، فاملقصود من ذلك عندهم إنام هو ألجل 

؛ ألن املرء إذا كان بالليل يف الرب ثم كان مستقبًال القمر فإنه يكون ظاهًرا مظنة التكشف

كون أقل ظهوًرا، ولذلك فإن املعنى الذي ألجله للناس، وأما من كان مستًرتا عنه فإنه ي

  .كرهوا استقبال الشمس والقمر هو كامل السرت

ه ُهني عن استقبال النريين، فإن هذا احلديث ال يصح،  وأما ما ُيروى يف بعض الكتب أ

وإنام قصدوا  س الفقهاء قد احتجوا هبذا احلديث، وليبل هو أقرب للوضع منه إىل الضعف

 من غريهيؤمن فيه من النظر يف مكان سرت، وبناء عىل ذلك فإن املرء إذا كان بذلك متام ال

فإنه حينئٍذ يصح من غري كراهة استقبال النريين أعني الشمس والقمر؛ ألن املقصود منه 

  .للناسإنام هو عدم الظهور 

 املرء إذا كاننقول إن وُيلحق بذلك بناء عىل التعليل الصحيح عند الفقهاء يف ذلك أن 

ما جيعل فيه ضوء؛ ألن الضوء يلفت  ن مكشوف ال يتخىل حتت ما فيه ضوءسيتخىل يف مكا

  .االنتباه إليه فينظر بعض الناس إليه، فيكون ذلك من عدم سرته

  

  

  



 

  

  

 

  ................................................ومهب الريح والكالم والبول يف إناء

ا مر بقربين قال ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن النبي  ه  : ويف لفظ »إن أحدمها كان ال يتنزه«: أ

يسترت، وكامل  إذا أراد قضاء حاجته أن، فاملقصود أن املرء »من البول كان ال يسترت«

وكان إذا أراد أن كان من أكمل الناس حياًء،  ملسو هيلع هللا ىلصاالستتار هو من كامل احلياء، والنبي 

   .عن الناسوجعل له ابن مسعود ريض اهللا عنه ثوًبا يسرته ملسو هيلع هللا ىلص يقيض حاجته ابتعد 

، فال بمعنى أن املرء إذا كان يف فناة وأراد قضاء حاجته »وعن مهب الريح«: قال

دانه تو ح قد ترد عليه بوله فيتنجس ثوبهيستقبل مهب الريح؛ ألن الري تنجس سائر أ

هو ألجل عدم أمن التلوث  كقدمه وغريها، فاملقصود أن كراهة استقبال الريح إنام

  .أو التلوث بالنجاسة بالتنجس

ا يف ذلك من عدم الطم :أي »كالموال«: قال ينة وُيرتك الكالم حال قضاء احلاجة،  أ

ُسلم  ملسو هيلع هللا ىلصوعدم االستقرار عند قضاء احلاجة، ومما يدل عىل عدم الكالم عليه أن النبي 

ه ُيكره الكالم حال قضاء مع أن السالم رده واجب، فدل ذلك عىل أ عليه فلم يرد السالم

موضع أن الكراهة ترتفع  ما إال أن تكون هناك حاجة للكالم، وقد تقرر معنا يف غري احلاجة

هة للكالم حاجتهاحلاجة، فإذا وجدت عند وجود    .فإهنا ترتفع الكرا

، املقصود باإلناء هو القدر أو الكأس وغريه؛ ألن البول فيه ُيكَره »والبول يف إناءٍ «: قال

  :لسببني

أن هذا قد يقدره ملن بعده، فقد يأيت شخص بعدك ويريد استخدام هذا : السبب األول

ه قد تبول فيه املرء، فإنه ُيستقذر، ولذلك غريه، فواإلناء يف طهارة، أو يف رشب  إذا ُعلم أ

 ملسو هيلع هللا ىلصوابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي فقد ثبت عند أيب داود من حديث ابن مسعود 

هو مكان و منه ألن عامة الوسواس: يف املكان الذي يستحم منه، قالهنى أن يتبول املرء 

  .ذا هو األمر األول، إذن ه، فام ظنك فيام قد ُيتناول به الطعاماستحامم

  

  



 

   
 

 

  ..................................................................دوشق ونار ورما

أن املرء إذا تبول يف إناء قد يكون سبًبا خلطأ غريه، فيبارش النجاسة، : األمر الثاين

فيستخدمه غريه يف يشء فيبارش النجاسة، وسد الذرائع من األمور املقصودة رشًعا؛ 

ولذلك كره أهل العلم الوضوء يف إناء ليس خمصًصا بالتبول فيه، وأما إن ُوجدت حاجة 

ا ثبت من  فال ه إذا ُوجد حاجة أو كان اإلناء خمصًصا لذلك فإنه جيوز ذلك؛  شك أ

كان له قدٌح من عيدان، فكان جيعله حتت  ملسو هيلع هللا ىلصحديث أميمة ريض اهللا عنها أن النبي 

  .رسيره فإذا قام يف الليل تبول فيه

جعل هذا اإلناء ألجل البول فقط، فليس فيه إفساد للامل وليس فيه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ف

ه ربام يستخدم يف يشء غري ذلك له إتالف   .وال يظن أحٌد أ

د بالشق هو اجلحر الذي يكون للدواب من حيات أو من ضٍب أو  »وشٍق «: قال واملرا

 ملسو هيلع هللا ىلصغري ذلك من الدواب التي تكون يف األرض، وسبب كراهة ذلك ما ثبت عن النبي 

 اجلحر، وهذا هنى أن ُيبال يف ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  رسجسعند أيب دواد من حديث عبد اهللا بن 

أن كل أمٍر أو هنٍي كان يف : حممول عىل الكراهة؛ ألن القاعدة عندهم ملسو هيلع هللا ىلصالنهي من النبي 

هة، هذا من جانب داب فإن األمر ُيَرصف إىل الندباآل   .والنهي ُيرصف إىل الكرا

ومن جانب آخر أن املرء إذا مال يف شٍق، فإنه ربام خرج من هذا الشق دابٌة، فأخافت 

وانترشت النجاسة عىل سائر بدنه  دت عليه بوله، فترضر بدنه من جهةفأفس ذلك الرجل،

من جهٍة أخرى؛ ولذلك ُكره البول يف شٍق، ولو غلب عىل ظنه أن هذا الشق ليس فيه يشء 

  .من الدواب، فإن عموم احلديث واضح وبني

ا يف ذلك من » ناٍر ورمادويف«: قال ًضا ُيكَره البول يف النار والرماد؛  األذية  أ

واإلفساد للنار، والرماد يستفيد منه بعض الناس هذا من جهة، وقد قيل ُعلل النهي عن 

ام هو اإلفساد البول يف الرماد ألمور أخرى، ه اإليذاء لغريه من  لكن األقرب فيه أ وأ

الناس، فإن النار قد يستفيد منها من بعدك، والرماد كذلك قد يوجد حتته جذوٌة ولكنه 

   .رمادمغطًى بال



 

  

  

 

  ..........وحيرم استقبال القبلة واستدبارها يف الصحراء بال حائلوال يكره البول قائام 

ح يف  وأما ما يعلل به بعضهم بأن فيه شياطني وغري ذلك، وقد ذكر ذلك بعض الرشا

  .، وال يوجد يشء من ذلكملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فبالتوقيكتبهم، فإن هذا مما ال ُيعلم إال 

، جيوز للمرء أن يتبول قائام إذا أمن »وال يكره البول قائامً «: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

أن النبي  اريض اهللا عنه، ودليل ذلك ما جاء من حديث حذيفة  ثوبهأال يصل البول إىل

ى سباطة قوٍم فبال قائام ملسو هيلع هللا ىلص هة؛ ألن النبي أ ، فدل ذلك عىل أن البول جائٌز من غري كرا

 ملسو هيلع هللا ىلصال يفعل شيئًا مكروًها هذا هو األصل، إال أن يكون ذلك املكروه فعله النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

هته   .لوجود املعنى وهو احلاجة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، وفعل حلاجة فيبقى احلكم عىل أصل كرا

هنا يدلنا عىل أن البول قائًام جائٌز من غري حاجة، ولو  ملسو هيلع هللا ىلصأن فعل النبي ملقصود فا

  .كان بإمكان املرء أن يتبول جالًسا

، املرء إذا كان يف »وحيرم استقبال القبلة واستدبارها يف الصحراء بال حائل«: قال

ء فإنه حيرم عليه استقبال القبلة وب ريض اهللا  صحرا ا ثبت من حديث أيب أ واستدبارها، 

فاملرء إذا أراد أن يتبول يف  »ال تستقبلوا القبلة ببول وال غائط«: قال ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن النبي 

ًضا حتى حال قضاء البول،  الفضاء فإنه حيرم عليه استقبال القبلة، وحيرم عليه استدبارها أ

ًضا يف الغائط، فمن أراد أن يتغوط    .فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها مًعاومثله أ

إًذا فليس املقصود حرمة االستقبال عند البول فقط، واالستدبار عند التغوط، بل فيهام 

ة   .مًعا؛ لعموم احلديث وإطالقه يف هذه املسأ

أي إذا وجد حائل بني املرء وبني القبلة كجداٍر أو سٍرت من األستار  »بال حائلٍ «: قوله

ه  ولو قطعة ا جاء من حديث ابن عمر ريض اهللا عنه أ قامش ونحو ذلك، فإنه حينئٍذ جيوز 

ى النبي  ىرق مستدبر الكعبة مستقبل الشام، أي  ملسو هيلع هللا ىلصعىل بيت حفصة ريض اهللا عنها فرأ

ه إذا وجد حائٌل ولو كان يقيض حاجته ملسو هيلع هللا ىلصبيت املقدس، وأن النبي  ، فدل ذلك عىل أ

هة ذيلٍ إرخاء  كان يسًريا كاجلدار أو نصف جدار أو   .كام قال املصنف فإن ذلك يرفع الكرا

  



 

   
 

 

  .....................ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع

ه غري  ملسو هيلع هللا ىلصعندما تبول مستدبر الكعبة مل يكن فعله  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  حلاجة، فدل عىل أ

  .مكروه استقبال القبلة واستدبارها إن كان يف البنيان

أي أن أقل ما يكون حائًال بني املرء وبني القبلة  »ويكفي إرخاء ذيله«: قال الشيخ

  .لهإرخاء ذي

ًضا أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظٍل نافع«: قال : قال ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي »وحيرم أ

فاظ احلديث »نياتقوا الالعنَ « عن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفلام سئل النبي  »نينِ اتقوا الالعِ «: ويف بعض أ

فدل ذلك عىل أن بول املرء يف الظل النافع أو يف  »الذي يتبول يف طريق الناس وظلهم«: قال

ه سبٌب إلباحة لعنه من الطريق امل ه سبٌب للعنة اهللا جل وعال، أو أ ه حمرم؛ أل سلوك أ

اح لعنهم ملسو هيلع هللا ىلصفكأن النبي  »اتقوا الالعنني« الناس أي لعن أوصاف، واتقوا الالعنني أي  أ

  .أن هذا الفعل سبٌب للعن

 ، يفيدنا أن الطريق إذا مل يكن مسلوًكا»بطريق مسلوك«: وقول املصنف رمحه اهللا تعاىل

وإنام كان الطريق مهجوًرا مثل الطرق غري املعمورة، فإنه ال يأخذ حكم الطريق يف هذه 

ة، ويف غريها من املسائل فيجوز اجللوس فيه وسده، وجيوز كذلك اتصال وال يكون  املسأ

  .قاطًعا لوصل الصفوف باملسجد ملن صىل خارج املسجد

مسلوًكا، وأما غري املسلوك فال إًذا فاحلكم للطريق أو سائر أحكام الطريق إذا كان 

  .حكم له

قول املصنف وظٍل نافٍع؛ ألن ليس كل ظٍل ممنوع من التبول فيه، ، »وظٍل نافعٍ «: قال

وإنام الظل النافع، واملراد بالظل النافع أمور  بذلك لترضر الناس رضًرا عظيًام  وإال لو قيل

ء كان من شجٍر أو ك: منها ان حتت بيٍت أو غري ذلك أو أن كل ظٍل جيلس الناس حتته سوا

 ول فيه املرء فقد أفسده عىل غريهمظلٍة أو نحو ذلك، فإنه ظٌل نافٌع يتظلل الناس به، فإذا تب

ًرا باملسلمني، فال جيوز التبول يف ذلك : وآذى غريه فيه، فحينئٍذ نقول إن يف ذلك إرضا

  .ستغاللاملوضع، إًذا هذا املعنى األول للظل النافع أي ُينتَفع فيه باال



 

  

  

 

  ........وحتت شجرة عليها ثمر يقصد وبني قبور املسلمني وإن يلبث فوق قدر حاجته

ما كان حتت الشجرة املثمرة، فإن الشجرة إذا كانت مثمرة : األمر الثاين يف الظل النافع

فإنه ُينهى عن التبول يف ظلها وإن مل يستظل الناس به؛ ألن ما حتت الشجرة إن تبول فيه 

املرء أو تغوط، فإنه ربام أفسد هذه الثمرة عىل غريه، فإن بعض الثمر إنام يكون قطفه 

واع الثامر، أو تسقط وحدها بإسق اطه، فُتهز الشجرة حتى يسقط كام يكون يف بعض أ

  .فإذا كان حتته يشء من هذه النجاسات أفسده عىل مريدي التقاطهفيلتقطه امللتقط 

وقد تكون الثمرة إنام ُينتفع بأخذها بالتناول، واملرء إذا أراد التناول البد أن يمر بظل 

  .يشء من النجاسة فيكون قد آذى أخاه املسلم هذه الشجرة، فإذا ُوجد فيه

د بالظل النافع هو الظل الذي ُجيلس فيه أو ألجل  إًذا املقصود من هذا كله أن املرا

الثمرة املنتفع هبا، ويدخل يف الثمرة كل ما كان يف معنى الثمرة، كام لو كانت الشجرة هلا 

  .ذلك من املسائل ورق مقصود وال ثمرة هلا كالورد والورق ورق العنب وغري

  .، نعم هذه تكلمنا عنها»عليها ثمر ُيقصدوحتت شجرة «: يقول الشيخ

، أي وُيكره البول والتغوط بني قبور املسلمني؛ ألن التبول »وبني قبور املسلمني«: قال

ًضا بني  قبور املسلمني فيه أذيٌة ملن يميش بني القبور، هذا من جهة وألن فيه أذية أ

 »إن كرس عظم امليت ككرسه حيًا«: ملسو هيلع هللا ىلصت القبور، وقد قال النبي للمسلمني الذين حت

فإيذاء امليت كإيذاء احلي وال شك يف ذلك؛ ولذلك ُكره امليش عىل القبور، وقال النبي 

  .»اخلع سبتيتيكالسبتيتني يا صاحب «: ملسو هيلع هللا ىلص

فاملقصود من هذا أن التبول يف املقربة بني القبور منهي عنه؛ ألن فيه إيذاء للحي عند 

م له   .مروره بني القبور، وإيذاًء للميت وعدم إكرا

لبث بعد قضاء احلاجة فوق قدر ، ُيمنع املرء من ال»وأن يلبث فوق قدر حاجته«: قال

  :حاجته، واملرء له ثالثة أمور

  

  



 

   
 

 

....................................................................................  

، إًذا األمر األول وال يستعجل إذا قىض حاجته فإن السنة أن يمكث قليًال : األمر األول

فإن ذلك ممنوع؛ ألن قيامه قبل انقضاء حاجته  حاجتهانقضاء  من استعجل يف القيام قبل

ره بنفسه، هذا األمر األول   .وقبل متام انقطاع بوله قد يكون سبًبا يف تلوث بدنه وإرضا

السنة أن املرء إذا قىض حاجته أن يمكث حتى ينقطع اخلارج من السبيلني : األمر الثاين

 مكانه أو يف غريه، وهذا هو السنة أن يمكث يفإما متاًما، ثم بعد ذلك يستنجي ويستجمر 

  .حتى ينقطع ويغلب عىل ظنه أو يتيقن انقطاعه

احلشوش أن يطيل املكث يف مكان قضاء احلاجة، فهذا ممنوع ألن هذه : احلالة الثالثة

حمترضة، واملرء إذا جلس يف مكان انقضاء احلاجة وأطال، فإن ذلك مما ُيمنع، وألهل العلم 

  :فيه روايتان

عند املتأخرين فبعضهم حيمله عىل التحريم كام مشى املصنف، وبعضهم يرى الكراهة 

  .يف ذلك



 

  

  

 

  ......... فيكره بعد الزوال للصائم يسن بعوج رطب ال يتفتت وهو مسنون مطلقا إال

: بدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل بذكر أحكام السواك، فيقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

، وقد وردت أحاديث كثرية عنه ملسو هيلع هللا ىلصأي يسن التسوك ألن السواك من سنن النبي  »يسن«

هذا الباب، وقد مجع الشيخ تقي الدين اجلراعي رمحه اهللا تعاىل صاحب غاية يف  ملسو هيلع هللا ىلص

  .املطلب رسالة يف تتبع األحاديث التي يف الباب ويف أحكام السواك

، أي أن هذا هو الذي يسن به السواك، أن »ُيسن بعود رطب ال يتفتت«: يقول الشيخ

أيت احلديث إن شاء اهللا عن التسوك بأن يكون رطًبا سي: يكون عوًدا وأن يكون رطًبا، وقوله

األسنان ويؤذي اللثة فحينئٍذ فإن ألن اليابس قد يؤذي أن يكون رطًبا؛ : بغري العود، وقوله

األفضل واألصح واألكمل يف النظافة أن يكون رطًبا، وكون العود رطًبا إما أن يكون رطًبا 

عل يف ريق كام فعلت عائشة مع ُجيعل يف ماء أو ُجي طيبه بأن رتبنفسه وإما أن يكون رطًبا ب

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُيرطب بعد ذلك بامء ثم أن يكون يابًسا إًذا فقد يكون لينًا بكونه جديد غري يابس أو 

ال يتحقق به وإنام يتفتت يف الفم، ولذلك  ال يتفتت ألن الذي يتفتت ال ينظفونحوه، قال 

  .كامل حتقق السنية

ن يتسوك املرء يف كل موضع لكن يتأكد ، أي أن السنة بأ»وهو مسنون مطلقا«: قال

  .السواك بمواضع سيذكرها املصنف بعد قليل

، ذهب »بعد الزوال للصائم فيُكره«: يف مواضع فيُكره فيها السواك، فقال »إال«: قال

فقته لعدد من  املتأخرين من الفقهاء أن الصائم ُيكره له السواك بعد الزوال، املصنف موا

د بالزوال أي بعد زوال الشمس بعد قيام قائمة الظهرية أي بعد أذان الظهر، ورووا يف  واملرا

  .وهذا احلديث ال يستقيم االحتجاج به مطلًقا »استاكوا وال تستاكوا بالعيش«: ذلك حديًثا

  

  



 

   
 

 

  ..........ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب ومل يصب السنة من استاك بغري عود

ه قال ملسو هيلع هللا ىلصولكن أقرب ما ُيستدل به هلم ما جاء عن النبي  خللوف فم الصائم «: أ

إن السواك : ة عندهم من هذا احلديث قالوا ووجه الدالل »أطيب عند اهللا من ريح املسك

  .يزيل اخللوف، واخللوف مما حيبه اهللا جل وعال فلذا ُكره، كذا قالوا 

والتحقيق أن السواك غري مكروه للصائم ال يف أول النهار وال يف العيش أي بعد 

ا ثبت من حديث  ه قالالزوال،  ت النبي : عقبة بن عامر ريض اهللا عنه أ ما ال  ملسو هيلع هللا ىلصرأ

حيص وهو يتسوك وهو صائم، أو ما ال أحيص يتسوك وهو صائم، فدل ذلك عىل أن أ

  .التقييد بالعيش وجه الداللة فيه معارض بغريه

أي ليس  »بعود يابس«أي ويسن للصائم قبل الزوال  »ويسن له قبله«: يقول الشيخ

  .رطبا ألن الرطب ربام حتلل فأدى إىل أن يبتلع شيئًا

لكنهم يستحبون للصائم أن يكون يابًسا لكي ال يباح الرطب ، و»ويباح برطٍب «: قال

  .يبقى يشء منه قد يصل إىل جوفه

، السواك الذي »ومل يصب السنة من استاك بغري عود«: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

  :ُيتسوك به عىل درجات لنقل إهنا درجات ثالثة

كان يتسوك  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي وهو أفضلها أن يتسوك املرء بعود أراك؛ أل: الدرجة األوىل

باألراك، وقد ذكروا أن أفضل األراك جذره، ثم يليه يف األفضلية غصنه، فاألفضل من 

ألن : عيدان األراك أن تكون من جذر شجرة األراك، ثم يليها ما كان من عوده؛ قالوا 

قى يف التنظيف من العود أي من الغصن وكالمها يسمى عوًدا، اجلذر  اجلذر أكثر متاسًكا وأ

  .والغصن، إًذا الدرجة األوىل ما كان من أراك

كل عوٍد من شجر غري األراك، كالزيتون مثًال وغريه برشط أن يكون : الدرجة الثانية

مما ال يتفتت وال يؤذي األسنان، ولذلك فإهنم يقولون إن بعض الشجر عوده يؤذي 

ًضا فإن عود الرحيان قايس كام نعلم جدً  ا، وال يفيد يف التنظيف كالرمان مثًال والرحيان أ

   .البتة فمثله مثل اخلشب القايس جًدا



 

  

  

 

....................................................................................  

فلذلك فإن عود الرمان أي غصن الرمان وغصن الرحيان يؤذي األسنان وال ينظفها 

وال يطهرها ويطيبها، ولذا فإهنم يقولون ُيمنع منهام، ويكره، وإنام املقصود غريه من 

  .العيدان

اك، ثم عود شجر من غريه، واألمر الثالث ما األول األر: النوع الثالث مما يتسوك به

كان من غري العيدان من غري العود، وذلك مثل أن يتسوك املرء بقطعة من صوف مثل 

  .الغصة جيعلها عىل أسنانه ويتسوك هبا، أو بأصبعه مثًال أو بفرشاة ومعجون ونحو ذلك

ه مل يصب السنة، ومعنى قوله  ه مل يصب فإن مثل هذه األمور قد ذكر املصنف أ أ

ه ليس مباًحا ال، بل هو مباح وهو داخل يف عموم الندب،  ه ممنوع أو أ السنة ليس معناها أ

  .ولكن من كان عنده عوٌد فإنه يتحقق له السنية

ة سنشري هلا بعد قليل أن عندنا أمران جيب أن نفرق بينهام  بني الندب وعندنا هنا مسأ

ن الندب أشمل من السنة، وكل مسنون مندوب وبني السنة، فقد ذكر السفاريني وغريه أ

إليه، وليس كل مندوب إليه مسنون؛ ألن املسنون يف األصل هو كل مندوب كان الدليل 

يكون أصله أو من فعل الصحابة ريض اهللا عنهم مما  ملسو هيلع هللا ىلصعىل ندبه النقل من أخبار النبي 

  .التوقيف، أو مما ُيظن فيه التوقيف

نقل كأن يكون الندب ألجل املعاين العامة مثل النظافة وأما إن كان دليل الندب غري ال

عاة اخلالف هنا معنا  من املعاين العامة يف التسوك النظافة، أو ألجل االحتياط أو ألجل مرا

ال فرق : يف الروض وغريه يقول قفاألصوليون كام قرر املونعم فإهنم يقولون إنه مندوب، 

دفان، أي من ح يث النتيجة، لكن من حيث االستخدام فإن بني الندب والسنة فهام مرتا

  .كثًريا  وغريه ينيالفقهاء يفرقون بينهام ذكر ذلك السافر

إًذا فالدرجة الثالثة مما حيصل به التسوك أن يتسوك املرء بغري عود كأصبع وفرشاة 

فإنه يتحقق هبا ذلك، وإن كان عنده فالسنة أن يتسوك  ها، فهذه إذا مل يكن عنده سواكٌ وغري

  .إما من أراٍك أو نحوه بعودٍ 



 

   
 

 

ءة وانتباه من نوم وتغري رائحة وكذا عند دخول مسجد  ويتأكد عند وضوء وصالة وقرا

  ....حد اثنان فصاعدا وال بأس بأن يتسوك بالعود الوا وإطالة سكوت وصفرة أسنان  ومنزل

يتأكد عند «: ، بدأ يتكلم من يتأكد السواك باخلصوص، فقال»ويتأكد«: يقول الشيخ

ءة لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم «: قال ملسو هيلع هللا ىلص، أما الوضوء فألن النبي »وضوء وصالة وقرا

وهو الذي يف الصحيح، فدل ذلك عىل  »عند كل صالة«: ويف لفظ »بالسواك عند كل وضوء

  .حباهبام عند هذين املوضعنياست

ءة«: قال ءة القرآن من الكالم مما يستحب له  »وعند قرا أي عند قراءة القرآن؛ ألن قرا

يف البدن من احلدث األكرب، ويستحب له التطهر من التطهر يف البدن، مما جيب له التطهر 

ًضا للقراءة أن يتسوك املرء ن مجٍع من وقد ثبت ع ،احلديث األصغر ومن كامل التطهر أ

  .السلف رمحهم اهللا تعاىل أهنم كانوا يتسوكون عند القراءة

؛ ألن املقصود من التسوك إنام هو إزالة »وعند انتباه من نوم وتغري رائحة فمٍ «: قال

ئحة  ئحة، وهذان األمران مما يوجد عندمها املعنى فيتأكد السواك إلزالة الرا األذى والرا

  .فيهام

ه حمل الصالة، فيدخل يف  ،»وعند دخول مسجدٍ «: قال ألن املسجد مما يصدق عليه أ

عند الصالة وعند دخول حملها؛ وألن املسجد يتأذى عموم احلديث عند كل صالة، أي 

إن املالئكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، «: ملسو هيلع هللا ىلصسكانه من الرائحة الغري طيبة، كام قال النبي 

  .عىل تأكده كذلكفدل  »فمن أكل من هذه الشجرة فال يقربن مسجدنا

؛ ألن هذه من املعاين التي ألجلها ُيستحب »وصفرة أسنانوإطالة سكوت «: قال

  .السواك، فإذا ُوجدت ُوجد استحبابه

   .»وال بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعًدا«: يقول الشيخ

  

  

  



 

  

  

 

  ......................................................فصل يسن حلق العانة ونتف اإلبط 

حينام دخل عبد  ملسو هيلع هللا ىلصودليل ذلك حديث عائشة ريض اهللا عنها يف قصة وفاة النبي 

إليه فعرفت عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصبن أيب بكر الصديق ريض اهللا عنهام فشخص برص النبي الرمحن 

ه يريد أي فجعلته يف فيها حتى أصبح طيًبا لينًا للنبي  طيبتهفالسواك، فأخذته من أخيها  أ

ه جيوز أن يتسوك بالسواك الواحد اثنانملسو هيلع هللا ىلص   .، وهذا الفعل من عائشة يدل عىل أ

ك، فال شك أنسلكن إن استقذر املرء ذلك أو ُوجد  يكون لكل واحد  األكمل أن وا

  .من الناس سواك منفصل

، يف هذا الفصل رشع املصنف رمحه اهللا تعاىل »يسن« :يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

ه قال ملسو هيلع هللا ىلصبذكر سنن الفطرة، وقد جاء عن النبي  ويف لفظ يف  »مخٌس من الفطرة«: أ

، »يسن حلق العانة«: فقالمن ذلك  ذكر املصنف بعًضا »عرش من الفطرة«: صحيح مسلم

د بشعر العانة هو الشعر الذي يكون أسفل البطن، وحده من ما كان دون الرسة، كذا  واملرا

أي شعر العانة، وهذا من باب  »يسن حلق العانة«: حده الفقهاء فكله يسمى شعر عانة، قال

  .بظهورهحذف املضاف وإبقاء املضاف إليه 

ألفضل يف إزالة الشعر يف هذا املوضع إنام هو حلقه يدل عىل أن ا »حلق«وقوله 

ه يكون أقوى له، قالوا ويف معنى ذلك إزالت   .نتفه فإنه مكروهه بالنورة، وأما باملوسى؛ أل

كذا قال يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصأي وُيستحب نتف اإلبط؛ ألن النبي  »ونتف اإلبط«: يقول

س ته من أصله، وأما غري نتف وعد منها نتف اإلبط، ونتفه هو إزال »مخس من الفطرة«: أ

اإلبط مما يتحقق به إزالة الشعر دون أصله، كإزالته باملوسى وغريه فإنه جائز، لكن األوىل 

م موافقة حديث النبي  بأن يكون نتفا؛ ألن يف ذلك أطيب وأصح للبدن كام قال  ملسو هيلع هللا ىلصواأل

  .أهل العلم

ه يتأذى من نتف اإلبط فكان  وقد ذكر بعض األئمة وأظنه الشافعي رمحه اهللا تعاىل أ

ه جيوز ذلك؛ ألن املقصود إنام هو إزالة الشعر،  لكن النتف جيعل وحيلقه، مما يدل عىل أ

  .ظهور الشعر بعد ذلك أطول وأكثر أمدا



 

   
 

 

  ......وتقليم األظفار والنظر يف املرآة والتطيب بالطيب واالكتحال كل ليلة يف كل عني ثالثا

واملقصود باألظافر أظافر اليدين والقدمني مًعا، والسنة يف  »وتقليم األظافر«: قال

لطول الفاحش، وقد كان بعض السلف تقليم األظافر أن تكون عند ظهورها وطوهلا ا

رمحهم اهللا تعاىل يقدره بخمسة عرش يوما، كام جاء عند البخاري يف األدب املفرد من 

ه كان يقلم أصابعه يف كل مخشة من حديث  عرش يوما أي فعل ابن عمر ريض اهللا عنهام أ

  .يف كل مجعتني

ها، قد جاء عن وقد جاء عن بعض السلف اإلنكار عىل من أطال أظافره وأجل قص

ه رأى رجًال له أظافر طويلة  تظر يوم : فقال لهسفيان رمحه اهللا تعاىل أ قصها، فقال إين أ

كر عليه ذلك أشد اإلنكار، وبني أن تأخريه له إنام هو من باب األمر املنهي عنه،  اجلمعة، فأ

فاظ حديث  ملسو هيلع هللا ىلصفقد هنى النبي  سعن تركها كام جاء يف بعض أ  :عضهاوقت لنا، ويف ب :أ

  .هنانا عن أن نتجاوز األربعني، أي يف حلق العانة ونتف اإلبط

، أي ُيستحب التطيب بالطيب؛ ألن الطيب من سنن »والتطيب بالطيب« :يقول

، فاملسلم يتطيب »ُحبب إيل من دنياكم النساء والطيب« :ملسو هيلع هللا ىلصاملرسلني، وقد قال النبي 

له إذا كان يف بيته، وإذا أراد أن حيرض إىل صالةٍ، ولو كان وحده، وإذا  بالطيب يف كل أحوا

أراد أن خيرج للناس يف حمفل عام أو خاص، فإن التطيب من السنن، واهللا حيب التطيب 

ر نعمته عىل عبده   .وحيب أ

ا ثبت عند الرتمذي من حديث عباس »واالكتحال كل ليلة يف كل عٍني ثالثا« :قال  ،

كان يكتحل هبا عند نومه يف كل عٍني كانت له مكحلة ف ملسو هيلع هللا ىلصام، أن النبي ريض اهللا عنه

  .ثالًثا، كام عرب املصنف رمحه اهللا تعاىل

يكتحل ثالثا، فقيل إنه كان يكتحل يف كل واحدةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اخُتلف كيف كان النبي 

من العينني ثالث مرات، وقيل بل يكتحل يف اليمنى ثم يكتحل يف اليرسى ثم يرجع 

ح أهل لليمنى، فيكون جمموع ما اكتحل من العين ني ثالث مرات، وكل ذلك ذكره رشا

  .روايتان يف املذهبوهو احلديث وهو حمتمل 



 

  

  

 

وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها وال بأس بأخذ ما زاد عىل القبضة منها 

ثى عند البلوغ   ............................................واخلتان واجب عىل الذكر واأل

د بحف الشارب أي قصه»وحف الشارب« :قال والسنة إنام هو قصه وأخذه  ،، واملرا

  .باملقراط دون حلقه باملوسى وجيوز حلقه باملوسى

عمر ريض اهللا  فإن السنة إعفاء اللحية كام ثبت من حديث ابن »وإعفاء اللحية« :قال

فإن إعفاء  »عفوا اللحىخالفوا املرشكني حفوا الشوارب وأ« :قال ملسو هيلع هللا ىلصعنهام أن النبي 

  .ملسو هيلع هللا ىلصاللحية مما أمر به النبي 

؛ ألن حلق اللحية حمرم باإلمجاع حكى اإلمجاع عليه حممد بن »وحرم حلقها« :قال

  .حزم رمحه اهللا تعاىل

وز للمسلم أن يأخذ ما زاد عىل ، جي»وال بأس بأخذ ما زاد عىل القبضة منها« :قال

القبضة من حليته، ودليل ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم كأيب هريرة 

ه فعل ذلك، وقد صحح هذه اآلثار  اإلمام أمحد كام يف كتاب الرتجل وابن عمر وغريهم أ

  .للخالل، فيجوز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية

د باخلتان هو إزالة الزائد من خلقة الرجل  »واخلتان«: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل واملرا

ثى، واخلتان واجب عىل الرجل أل ئدة عند األ  يف االختتان فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  مرواللحمة الزا

  .خلتان واجب عىل الولدأي وخيتتن الولد فدل عىل أن ا »وخيتن« :يف أمره

ثى قيل إنه واجب كام  ثى فإنه مكرمة، ومعنى كونه مكرمة عىل األ وأما اخلتان عىل األ

ثى حينئٍذ قال املصنف، وقيل إنه سنة، وقيل إنه ليس واجب وال سنة ، وإنام اخلتان يف األ

ث ى ليس يكون مكرمة أي صفة من صفات املكارم، وهذا الذي عليه الفتوى بأن ختان األ

  .وإنام هو مكرمة فقطوليس بسنة بواجب 

أي جيب اخلتان عند البلوغ؛ ألن حمل التكليف ذلك وهو وقت  »عند البلوغ«: قوله

  .االشتداد

  



 

   
 

 

  ........................................................................وقبله أفضل

أي ويستحب أن يكون اخلتان قبله؛ ألن يف ذلك تيسًريا عىل  »وقبله أفضل«: قال

من الكبري، ولكن قبله ليس الصبي وأهون عليه يف شدة األمل، فإن الصبي أكثر حتمًال لألمل 

عىل إطالق، فإنه ُيكره اخلتان عند أهل العلم بعد الوالدة مبارشة إىل اليوم السابع، فإنه من 

ا جاء يف بعض األلفاظ  األول للسابع ُيكره فيه اخلتان، وإنام ُيستحب اخلتان بعد السابع؛ 

  .وخيتن أي يف السابع



 

  

  

 

  .....................................................ا جتب فيه التسمية وتسقط سهو

اء الذي ُيتوضأ به  بدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل بذكر أحكام الوضوء، فبعدما ذكر ا

كيفية قضاء احلاجة وكيفية التطهر من هذه احلاجة، وهو النجاسة التي تكون عىل حمل قضاء 

لصحة  باالستنجاء واالستجامر، رشع بعد ذلك ببيان الوضوء الذي هو رشطاحلاجة 

  .الصالة

ال « :قال ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي ثبت يف الصحيحني من حديث وقد 

فدل ذلك عىل أن الوضوء رشٌط لصحة  »يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

  .الصالة

، والدليل عىل وجوب التسمية ما جاء من حديث أيب »جتب فيه التسمية« :يقول الشيخ

وهذا  »ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه« :قال ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن النبي هريرة ريض اهللا 

، فقد احلديث ضعفه األئمة كاإلمام أمحد، وقد رواه يف املسند، وكذلك ضعفه اإلمام مالك

  .قال اإلمام مالك واإلمام أمحد ال يصح فيه حديث

ر  ه كان يسمي عند الوضو عمر بن اخلطابولكن قد جاء من أ ء، ريض اهللا عنه أ

  .فدل عىل أن البسملة مرشوعة »توضأ بسم اهللا« :قال ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عن النبي 

واملتقدمون من الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل كام ذكر اخلالل يرون أن التسمية عىل الوضوء 

مستحبة وليست بواجبة لضعف احلديث يف الباب، وأما املتأخرون فقد أخذوا الوجوب 

ا قال إن احلديث ضعيف ول كن العمل عليه، ظنوا أن قوله العمل عليه أي إن ألن أمحد 

بأن العمل عىل احلديث قصده بذلك أي أن العمل عىل  هالعمل عىل وجوبه، وإنام قصد

ريض اهللا عنه وغريه من الصحابة كانوا يسمون  عمر بن اخلطابألن  ؛مرشوعية التسمية

  .اهللا عز وجل عىل الوضوء

  

  



 

   
 

 

  .................................وفروضه ستة وتسقط سهوا وإن ذكرها يف اثنائه ابتدأ

ني الواجب وبني الرشط والركن، فإن الرشط ألن هناك فرًقا ب »وتسقط سهًوا « :قال

، وإنام يسقط سهًوا الواجب فقط، وفقهاؤنا يسمون أحياًنا الركن  والركن ال يسقطان سهًوا

جب بتسمية الركن فرضا،  فرض، ويسمون الواجب واجب، فيفرقون بني الركن والوا

بواجب، وما ال ولذلك فإن املصنف هنا مشى عىل املعنى الثاين بأن سمى ما يسقط سهًوا 

  .يسقط من األركان سامه فرض كام سيأيت بعد قليل بمشيئة اهللا عز وجل

ه ليس من أركان الوضوء التي ُذكرت يف اآلية »وتسقط سهًوا « :يقول   .أل

ناء الوضوء ابتدأ أي أعاد أي وإن ذكر التسمية يف  »وإن ذكرها«: قال نائها أي يف أ أ

ني عند املتأخرين، وال يبني، هذا هو  الوضوء من أوله رأي املصنف وهذا هو أحد الرأ

  .وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين بن نجار يف املنتهى

ة هل الوضوء يتبعض أو ال يتبعض قالوا ألن الوضوء  ال يتبعض، واحلقيقة أن مسأ

ة، ومنها  فيه قوالن مشهوران ألهل العلم وينبني عليه عدد من املسائل منها هذه املسأ

  .ئل قد تأيت معنا إن شاء اهللا يف املسح عىل اخلفمسا

والتحقيق كام مشى عليه الشيخ موسى والشيخ منصور يف حوايش اإلقناع أن الوضوء 

نائها«أن من نيس التسمية ثم ذكره يتبعض، وبناء عىل ذلك فإن األقرب  ه يسمي  »يف أ يف «أ

نائها ويبني وال يبتدئ سى يف اإلقناع وهو املعتمد يف ، وهو الذي مشى عليه الشيخ مو»أ

ة؛ أل ة وهو أن الوضوء يتبعض أجزاؤه األقرب ههذه املسأ   .ألصل املسأ

أي أن الوضوء له فروض ستة، وقد قلنا  »وفروضه ستة« : تعاىللشيخ رمحه اهللايقول ا

السول أهنم لكم قبل قليل أن طريقة الفقهاء كام ذكر ذلك يوسف بن عبد اهلادي يف غاية 

، وأما الفرض فإنه ال  يفرقون بني الفرض والواجب، فيجعلون الواجب يسقط سهًوا

أن يعيد الفعل إذا تذكر، وهو معنى  يسقط ال سهًوا وال عمًدا، فمن نسيه فإنه جيب عليه

  .قول بعض أهل العلم إن الفرض هو الركن

  



 

  

  

 

  ...........................................غسل الوجه ومنه املضمضة واالستنشاق

أي أركان الوضوء ستة، وإنام ُخصت هذه الستة  »ضه ستةوفرو« :إًذا قول املصنف

بكوهنا فروضا وأركان يف الوضوء ألهنا هي الواردة يف اآلية، والقاعدة عند أهل العلم أن 

  .ون ما عداهما ورد يف اآلية هو الركن فقط د

َالِة َفاْغِسُلوا {واآلية أعني هبا قول اهللا جل وعال  ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِىل الصَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ِفِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِىل اْلَكْعَبْنيِ  َرا ِْدَيُكْم إَِىل اْملَ ائدة[ }ُوُجوَهُكْم َوَأ ففي  ]٦: ا

ًضا هذه اآلية  جاءت أركان الوضوء وهي الفرائض األربعة املغسوالت، وجاء فيها أ

  .وجه االستدالل فيها عىل الرتتيب واملواالة بعد قليلالرتتيب واملواالة، وسنذكر 

أي جيب غسل الوجه، وسيأيت معنا إن شاء اهللا  »غسل الوجه«: فبدأ املصنف فقال

ه من منابت الشعر طوًال إ ىل ما انحدر من اللحيني، كل هذا جيب بيان حد الوجه، وأ

  .غسله

أي من ال شعر له يف رأسه، فال نقول إن من منابت الشعر  »وال عربة باألقرع« :قال

  .ولو كانت يف نصف رأسه

د باألقرع من كان شعره نابًتا يف جبينه، فإننا ال نقول إنه يبدأ غسل  وال باألقرع واملرا

 ن منابت الشعر يكون عند حد الوجهعادة، فإن العادة أوجهه من منابت الشعر وإنام ننظر لل

اض فهذا هو حده طوًال، وأما حده عرًضا فمن األذن إىل األذن وبناء عىل ذلك فإن البي

الذي يكون بني اللحية أو بني العارض وبني األذن هو من الوجه، وكل ذلك يسمى وجها، 

  .وسيأيت إن شاء اهللا تفصيله يف صفة الوضوء

أي أن املضمضة واالستنشاق واجبان كوجوب  »نه املضمضة واالستنشاقوم« :قال

 :غسل الوجه، ولذلك فإن اهللا جل وعال مل يذكرمها يف اآلية ألهنام من الوجه فقال

فألن الوجه يشمل جتويف ا }َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ {   .لفم وجتويف األ

  

  



 

   
 

 

  ...........................وغسل اليدين مع املرفقني ومسح الرأس كله ومنه األذنان

فه يشء فإنا نقول إنه ال فالصائم إذا جعل يف فيه يشء أو يف جتويف  وهذا له نظائر أ

ف من الوجه وليس من  ما  ملسو هيلع هللا ىلص، ولذلك فإن النبي اجلوفيفطر؛ ألن جتويف الفم واأل

 :وقال »فتمضمض« :باملضمضة فقال ملسو هيلع هللا ىلصمتضمض واستنشق، وأمر النبي توضأ قط إال 

  .»فاستنشق«

 يدل عىل أن الواجب إنام هو االستنشاق، وأما االستنثار »واالستنشاق«وقول املصنف 

ف فإنه ليس بواجب، وإنام هو مندوب، وسيمر معنا  اء الذي دخل يف األ ج ا وهو إخرا

  .إن شاء اهللا بعد قليل صفة املضمضة واالستنشاق

وال تسمى اليدان يدان إال إذا كان معهام الكف، فإن  »وغسل اليدين مع املرفقني« :قال

مع الذراع مع العظم تسمى الكف وحدها تسمى يًدا والكف مع الذراع تسمى يًدا والكف 

  .يًدا، وأما الذراع وحدها فال ُتسمى يًدا إال ملن كان مبان اليد

ف  وبناء عىل ذلك فإننا نقول إن اليد التي جيب غسلها يف الوضوء هي من أطرا

ِْدَيُكْم إَِىل { :األصابع إىل انتهاء املرفق؛ ألن اهللا عز وجل يقول َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأ

فِِق املَْ  وهنا إىل جاءت بمعنى مع، وإال فاألصل أن إىل هي من احلدود، واحلد ال يدخل  }َرا

ائدة بمعنى مع   .يف املحدود، لكن هنا إىل جاءت يف هذه اآلية يف سورة ا

ودليل كوهنا بمعنى مع ما جاء عند الدارقطني من حديث جابر ريض اهللا عنه أن النبي 

فقيه، فدل ذلك عىل وجوب غسل اليد كاملة مع كان إذا توضأ أدار بيده عىل مر ملسو هيلع هللا ىلص

  .املرفق

َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم { :قول اهللا جل وعال »ومسح الرأس كله ومنه األذنان« :قال

ِْدَيُكْم إَِىل اْملَرَ  ِفِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ َوَأ صق يدك  }ا ه أ الباء هنا لإللصاق بمعنى أ

برأسك فدل عىل وجوب مسح الرأس كله، ويشمل ذلك مقدم الرأس ووسطه والقفا 

  .فكل هذا جيب مسحه والصدغان الذان يكونان من اجلانب

  



 

  

  

 

  ......................................وغسل الرجلني مع الكعبني والرتتيب واملواالة

وهذا يدلنا عىل أن مسح بعض الرأس غري جمزئ، بل البد من مسحه كله إال أن هناك 

ء ال يمكن مسحها للمشقة، فالعربة بغلبة الظن بمسح الرأس كله؛ ولذلك كان النبي  أجزا

  .ويدبر مسحًة واحدة، وسيأيت إن شاء اهللا يف الصفات يقبل بيديه ملسو هيلع هللا ىلص

س أن النبي »ومنه األذنان« :قال ا جاء من حديث أ األذنان من « :قال ملسو هيلع هللا ىلص، 

  .فدل عىل وجوب مسح األذنني، فمسح األذنني واجب وهو من مسح الرأس »الرأس

 }َوَأْرُجَلُكْم إَِىل اْلَكْعَبْنيِ { :، لقول اهللا عز وجل»وغسل الرجلني مع الكعبني« :قال

  .فدل ذلك عىل وجوب غسل الرجلني كاملتني مع الكعبني؛ ألن هنا إىل بمعنى مع

، أي وجيب الرتتيب يف الوضوء، فال جيوز تقديم واحٍد من هذه »والرتتيب« :قال

ن قدم غسل اليد عىل الوجه، أو قدم مسح الرأس عىل األفعال األربعة عىل الثاين، فم

  .اليدين، فإن وضوءه غري صحيح

ه  ملسو هيلع هللا ىلصوجوب الرتتيب أن النبي ودليل  ما توضأ قط إال وضوًءا مرتبا، ومل ُينقل عنه أ

من غري ترتيب، بل يف اآلية ما يدل عىل الرتتيب، فإن اهللا جل وعال قد ذكر توضأ وضوًءا 

من عادة العرب أهنم يذكرون املتامثالت ثم يعطفون عليها ممسوًحا بني مغسوالت، و

املتغايرات، واهللا جل وعال كالمه فصيح، والبد أن ُحيمل ذلك عىل معنى، ومل ُيوجد معنى 

لذكر ممسوح بني مغسوالت إال وجوب الرتتيب، أي جيب أن تكون مرتبة، فيبدأ املرء 

  .ثم يغسل رجليه بعد ذلك بغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم بعد ذلك يمسح رأسه،

أي بأن يتبع بعض األعضاء بعضا، وأال يتأخر بعض األعضاء تأخًرا  »واملواالة«: قال

  :بينا، وقد قيل يف ضابط املواالة أمران

أن ضابط التأخري يف املواالة أن جيف العضو الذي قبله يف غري ريح  :فقيل األمر األول

  .املتأخرينوال شدة حر وال برد، كذا ذكره كثري من 

أن الضابط يف املواالة أال  :وقيل وهو الرواية الثانية ومشى عليه بعض املتأخرين

  .فأرجعوا األمر للعرف طول عرفا أال يطول ذلك فصل عرفاي



 

   
 

 

  .....................................................اع ما يوجبهورشوطه ثامنية انقط

ايض ضابط أو قاعدة  املقدرات، وأن املقدرات ُيبدأ هبا بالنص ومر معنا يف الدرس ا

املقصود من فهاد عىل العرف يف بعض املسائل، ثم باللغة ثم بالعرف، ويقدم بعضهم االجت

ه جيب املواالة وهذا هو ضابطها   .هذا أ

ِذيَن آَمنُوا إَِذا { :فإن اهللا جل وعال قال اآلية: والدليل عىل وجوب املواالة َا الَّ َيا َأهيُّ

، تفيد التعقيب والفاء تفيد التعقيب والرتتيب مًعا }َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ ُقْمُتْم إَِىل الصَّ 

، فإذا كان يف أول أفعال الوضوء ذلك، فإنه فيام بعده فيام  ه بعده مبارشة فاغسلوا أي أ

و تأخذ نفس احلكم، وهذا من بليغ كالم اهللا جل وعال، فإن حرف الفاء  ُعطف عليه بالوا

  .هنا فقط أخذنا منه هذا احلكم وهو وجوب املواالة

أمر من رأى يف رجله بياًضا بمقدار درهٍم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف بعض األحاديث أن النبي 

ه أمر آخر أن يغسل  أن يعيد الوضوء يعيده كامل، ومل يأمره بأن يغسل رجله فقط مع أ

، ذلك عىل أن من مل يوايل بني أعضاء الوضوء بالغسل واملسح نارجله أو بمحل هذا، فدل

  .فإنه جيب عليه حينئٍذ أن يعيد الوضوء كله لعدم صحة الوضوء

انقطاع ما يوجبه والنية واإلسالم والعقل : رشوطه ثامنيةو«: قال املصنف رمحه اهللاثم 

اء الطهور املباح    .»وإزالة ما يمنع وصوله واالستجامروالتمييز وا

بدأ الشيخ رمحه اهللا تعاىل بذكر الرشوط، والرشوط هي التي تكون متقدمة عىل 

ئض واألركان   .، فتكون جزًءا منهالفعل، وأما الفرا

أي ما يوجب الوضوء، فال يصح  »انقطاع ما يوجبه«ي ل هذه الرشوط هأو :قال

المرئ أن يتوضأ والنجاسة خترج منه مثًال، أو تتوضأ احلائض وهي خيرج منها دم احليض 

  .إًذا البد أن يكون قد انقطع كامل ما يوجب الوضوء ويسبب احلدث ،وهكذا

  

  

  



 

  

  

 

  ..............................................................................والنية

مع اتفاق اجلميع  نوقد اخُتلف هل النية رشٌط أم أهنا رك »النية«: واألمر الثاين :قال

ه قد ثبت من حديث عمر ريض اهللا عنه أن النبي  إنام « :قال ملسو هيلع هللا ىلصعىل لزومها يف الصالة؛ أل

ات وهذا ال شك فيه وقد أمجع املسلمون عليه، فال يصح الوضوء إال بنية،  »األعامل بال

هل لقول مجاهري أأمجعوا عىل وجوب النية يف مطلق األعامل، وأما يف الوضوء فيجب فيه 

  .العلم خالًفا لقول أيب حنيفة النعامن وأصحابه، املقصود من هذا أن النية تلزم

ولكن هل هي رشٌط أم ركن؟ وقد ذكر املرداوي يف اإلنصاف أن سبب ترددهم هل 

ة هل جيوز أن تتقدم النية عىل أول العمل أم ال؟ فمن قال  النية رشط أم أهنا ركن هو مسأ

 أول العمل، جعلها رشًطا فقال هي رشٌط للعمل برشط عدم إنه جيوز أن تتقدم النية عىل

ناء العمل، إًذا مع وجو ا اب حكمهحاستص بوجود القاطع عدم اختالهلا يف أ

  .كاستصحاب حضور النية يف الذهن استصحاب احلكم

ة مهمة جًدا أن عندنا نوعان من النية ونية  ،نية حقيقية :ولذلك فإن عندنا مسأ

والنية قيقية أن يستظهر املرء اليشء ويعلم حاله فيه وإرادته وقصده منه، حكمية، فالنية احل

  .احلكمية هي التي تكون سابقة للفعل وربام ال يكون املرء مستظهًرا هلا يف أول العمل

ه الشخص قبل  ولذلك يقولون جيوز أن ينوي الفعل قبله بيسري ولذلك الوضوء لو نوا

العمل؛ ألن هذا من النية احلكمية، وهذا معنى ابتداء  بدئه بفرتة فإنه جيزئه ولو نسيه يف

  .قوهلم إن النية رشط ومل جيعلوها ركنًا كام قال بعضهم

وبناء عىل ذلك فإن من توضأ من غري نية، وصورة الذي يتوضأ من غري نية فيام لو 

وجرية  ،وجرية ليديه ،جرية لوجهه: حتت املطر فمرت عليه أربع جرياتشخص جلس 

ه البد من و ،لرأسه جرية لقدميه، فنقول إن حدثه مل يرتفع، وال يكون هذا الفعل وضوًءا أل

النية فإن نوى قبل نزول املطر عليه فقد ارتفع حدثه بالنية فقط مع مرور أربع جريات 

  .عليه

  



 

   
 

 

اء الطهور املباح وإزالة ما يمنع وصوله   .....................واإلسالم والعقل والتمييز وا

رشط النية، وسيأيت إن شاء اهللا بعد قليل ما معنى النية إًذا هذه الصورة التي يتصور هبا 

  .ذي بعدهيف الفصل ال

فإن غري املسلم ال تصح عبادته ألن القاعدة عندهم أن الكافر ال نية ، »واإلسالم« :قال

له، وكل عبادة ُتشرتط هلا النية، ومن ال نية له كالكافر ومن ال متييز له فإنه ال يصح 

  .وضوؤه

أي أن املجنون لو توضأ حال فقد عقله، وكذلك من فقد عقله بسكٍر  »والعقل« :قال

  .هذه احلال فإن حدثه ال يرتفعيف وه لو توضأ ونح

د بالتمييز بلوغ سبع سنني؛ ألن من كان دون سن التمييز فإنه ال  »والتمييز« :قال واملرا

عقل ومن ال عقل له فإنه ال نية له، وأما من بلغ سن التمييز وكان دون سن البلوغ، فإن له 

  .حديث يف ذلكشاء اهللا بعد قليل ؤه وغريه سيأيت إن نية ناقصة، ولذلك فإنه يصح وضو

اء الطهور املباح« :قال اء الذي ُرفع به احلدث أن يكون »وا ، أي جيب أن يكون ا

اء املوقوف   .طهوًرا ال طاهًرا وال نجسا، وأن يكون مباًحا ال حمرًما وال غري مأذون فيه كا

اء كالطيب أو  ، إذا ُوجد عىل البدن يشء يمنع وصول»وإزالة ما يمنع وصوله« :قال ا

غري ذلك برشط أن يكون له جرٌم، جيب أن يكون له جرم فإنه حينئٍذ ال يصح الوضوء إال 

  .بعد إزالته

لون احلنة الذي يكون وأما إن مل يكن له جرم كاألصباغ التي تكون عىل اليد واحلنة 

اء فحينئٍذ يصح ال   .عهوضوء معىل اليد، فإن هذا ال ُجرم له وال شك، فال يمنع وصول ا

أو كان له جرٌم ولكن فيه أذًى عىل املرء بإزالته، فإن كان له جرٌم وفيه أذًى عىل املرء 

  .بإزالته فله حكم اجلبائر، وسيأيت بعد قليل حكمها

  

  

  



 

  

  

 

  ..........................................فالنية .فصل..... واالستنجاء أو االستجامر

ه ال جيوز الوضوء »واالستنجاء أو االستجامر« :قال ؛ ألن القاعدة عند أهل العلم أ

بعد االستنجاء، ارج من السبيلني غري الريح إال بعد قضاء احلاجة من البول والغائط واخل

وأما الريح فال استنجاء هلا حلديث ابن عباس؛ وبناء عىل ذلك فإن من قىض حاجته ثم 

  :توضأ ثم استنجى أو استجمر، فنقول له وضوءك غري صحيح لسببني

ِذيَن { :أن فيه خمالفة لآلية واهللا عز وجل يقول :السبب األول َا الَّ آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم َيا َأهيُّ

َالةِ  َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو {أو قال يف آخر اآلية أي قمتم من النوم  }إَِىل الصَّ

ُموا {}َالَمْستُُم النَِّساءَ  ائدة[ }َفَتيَمَّ أي فعلتم ذلك ثم استنجيتم، أو استجمرتم،  ]٦: ا

  .فالبد من إزالة النجو

ن املرء إذا توضأ ثم أراد أن يستنجي أو يستجمر فهو مظنة ملس عورته أ :واألمر الثاين

الُقُبل أو الُدُبر، ومس العورة من نواقض الوضوء كام سيأيت بعد قليل؛ ولذلك فإن الفقهاء 

  .يقولون جيب تقدم االستنجاء واالستجامر إذا ُوجد موجبها

 فالنية هنا قصد رفع احلدث أو قصد ما جتب له الطهارة ..فصل: قال رمحه اهللاثم 

  .»كصالة وطواف ومس مصحف

كلم عنها شيًئا يسًريا يف بدأ املصنف بذكر معنى النية، وقبل احلديث عن النية  أود أن أ

  .بعض املسائل املهمة

وال عن أحد من  ملسو هيلع هللا ىلصالنية أمرها سهٌل بحمد اهللا جل وعال، ومل يثبت عن النبي 

وال كرروها وال بالغوا  يهاغوا يف أمر النية وال شددوا فأصحابه رضوان اهللا عليهم أهنم بال

إنام األعامل « :إال حديث يف شأهنا وهو حديث ملسو هيلع هللا ىلصيف شأهنا، بل إنه ما ثبت عن النبي 

ات وهذا يدلنا عىل أن أمر النية سهٌل بحمد اهللا جل وعال، وعندنا قاعدة يف أمر النية  »بال

  .وهو أن النية تبٌع للعلم، وهذه القاعدة مهمة جًدا أن النية تبع للعلم

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

وبناء عىل ذلك إذا علمت أن هذا الفعل يؤدي هذه العبادة وأقدمت عليه ألجل ذلك، 

فإن هذه هي النية وانتهينا، فليست النية أن تنوي تفاصيل األمور؛ ولذلك قالوا ال يلزم أن 

ينوي كوهنا فرضا، وال يلزم أن ينوي عدد ركعاهتا أي الصالة، وال ينوي غري ذلك من 

  .التفاصيل

ال أهل العلم ومنهم اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل النية تبٌع للعلم، فعلمك ولذلك ق

أن هذا حدث وهذا الفعل يرفع احلدث وأن هذا األمر رافع للحدث، أو أن عليك حدث ب

  .عنك، يعني علمك بحالك وعلمك باليشء الذي ستفعله، فحينئٍذ هذه هي النية

بحمد اهللا عز وجل وتيسريه، وهذا من  فاملقصود من هذا أن أمر النية أمرها سهل

  .تيسري اهللا جل وعال لنا، هذا واحد

  :أن أهل العلم قد بينوا أن الناس خيطئون يف النية من جهات :األمر الثاين

ه  :فمن أول هذه اجلهات أهنم خيطئون باجلهر فيها، فمن جهر بتلفظه بالنية فال شك أ

، بل عدَّ الشيخ ت وهو اجلهر  الدين وغريه ذلك بدعًة من البدع قيخمطئ بذلك خطًئا كبًريا

يقول نويت أن فتسمعهم بصوٍت يسمعه من بجانبه النية، فيأيت بعض الناس ببرفع الصوت 

ه غري مرشوع وهو اجلهر بالنية   .أصيل الظهر أربًعا هذه باتفاق أهل العلم وال خالف فيها أ

ًضا النية، جمرد التلفظ بالنية ممنوع عىل أن يتلفظ ب :الصورة الثانية التي ُيمنَع منها أ

ه غري مرشوع؛ ألن  ة فيها خالف، وأما التحقيق أ التحقيق من أهل العلم؛ ألن هذه املسأ

ه تلفظ بالنية، وأول من ُنقل عنه التلفظ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  مل ُينقل عنه وال عن أحد من أصحابه أ

ن التلفظ بالنية غري مرشوع، بالنية هم بعض علامء القرن الثاين اهلجري، فدلَّ ذلك عىل أ

  .وإنام النية حملها القلب

كره بعض أهل العلم اليحسبي  وهو ما نص عليه القايض عياض :األمر الثالث مما أ

الكي املشهور إن مما خيطئ فيه الناس  :عياض بن موسى فإنه قال رمحه اهللا تعاىل اإلمام ا

  .نية النية



 

  

  

 

أو قصد ما  فالنية هنا قصد رفع احلدث أو قصد ما جتب له الطهارة كصالة وطواف

ءة   ..........................................................................تسن له كقرا

ه سيفعل هذا اليشء ومعنى نية النية أن املرء ينوي يف نفس ه من غري تلفظ وال كالم أ

، القايض عياض رمحه اهللا يقول هذه من املنهي عنها، بل قال عياض إهنا النية يقول هذه نية

من البدع، والواجب عىل املسلم أن يعرف أن أمر النية سهل جمرد علمك هذه هي النية 

  .فقط انتهيناالنية  يالعلم ه

ت عندما يذهب املرء لدورة ا ن أ ه أي شخص من الناس إىل أ ملياه ليتوضأ لو سأ

وضأ انتهى، إًذا أمر النية سهل، وإنام أكدت عىل  وضأ هذه نية، ذهبت أل ذاهب قال أل

س هو باب النية، فتجده  ذلك ألن من مداخل الشيطان عىل كثري من الناس يف باب الوسوا

ة الصحايب النية العبادة كثريا ويلزم فيها إلزامات شديدة، ويتأخر يف  سيأيت إن شاء اهللا مسأ

  .البدء بأول العملو

أي إن كان املرء  »قصد رفع احلدث«أي يف باب الطهارة  »فالنية هنا« :يقول الشيخ

ه يستبيح هبذا الفعل هذه »أو قصد ما جتب له الطهارة«عليه حدث فيقصد رفعه،  ، بمعنى أ

مس املصحف؛ ألن مس املصحف ال و »كالصالة والطواف« :العبادة، ومثل لذلك قال

ا ثبت من حديث  وأال « :قال ملسو هيلع هللا ىلصابن حزم عند الرتمذي أن النبي جيوز إال بعد الطهارة، 

  .»يمس القرآن إال طاهر

  .ابن عباسوالطواف كذلك ُيشرتط له الطهارة حلديث 

ءة«: قال رمحه اهللاثم    .»أو قصد ما تسن له كقرا

، ومثل لذلك بأمور ُتستحب إن جمرد قصد ما ُتسن له الطهارة يكون نية :يقول الشيخ

ءة القرآن من األمور التي ُتستحب هلا هلا الطهارة وال جتب، قال كق راءة القرآن فإن قرا

  .الطهارة وليس بواجب، بخالف مس املصحف، فإن مس املصحف ُيستحب له الطهارة

  

  



 

   
 

 

  .................بمسجدوذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكالم حمرم وجلوس 

من احلدث األصغر، وأما احلدث األكرب واملقصود بأن القراءة ُيستحب هلا الطهارة 

له ما مل يكن جنًبا،كان يقرأ القرآن عىل كل  ملسو هيلع هللا ىلصفإنه رشٌط حلديث عائشة أن النبي   أحوا

ه يقرأه وهو حمدث حدًثا   .أصغر، وأما إن كان حمدث حدث أكرب فال يقرأ القرآن فدل عىل أ

ألن الذكر يف معنى القراءة وال خيلو ذكر من كالم اهللا جل وعال، بل إن  »وذكرٍ «: قال

  .أفضل الذكر كالم اهللا سبحانه وتعاىل فاسُتِحبت له الطهارة

ا جاء عن حديث عائشة  »وأذان«: قال ًضا الطهارة، ونوٍم  أي وُيستحب لألذان أ

ًضا عىل  »إذا أراد أحدكم النوم فليتوضأ« :قال ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنها أن النبي  ولو كان أ

  .جنابة

ة من شك هل هو  »ورفع شٍك « :قال ة ذكرها بعض أهل العلم وهي مسأ هذه مسأ

عىل املستيقن كام سيأيت إن شاء اهللا معنا، فيقولون يبني  ،عىل طهارة أو ليس عىل طهارة

وهو إن كان املستيقن عنده الطهارة فإنه عىل طهارة، لكن مع وجود الشك، فاستحب 

بعض أهل العلم أن يتطهر إلزالة الشك، وهذا املبدأ وهو فعل العبادة ألجل الشك يؤكده 

الكية ثنان من الفقهاء أو مذهبان من الفقهاء ا   .واحلنابلةومها ا

ولذلك فإن احلنابلة يرون استحباب أو وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الغيب كام 

أو شكت وهم يسمون  اسيمر معنا إن شاء اهللا يف الصوم، ويرون أن املرأة إذا كانت حائًض 

ها، فعندهم يسمى الشك الشك باحليض فإهنا تصوم وتصيل ثم بعد ذلك تقيض صيام

الكية يسموه املستنك ح، فيستحبون للمستنكح أو الذي شك يف نجاسته ولذلك بعض ا

  .وحدثه أن يتوضأ له، كذا قالوا وهذا من باب االحتياط

  .ونارهألن الوضوء يطفئ ثورة الغضب  »وغضب« :قال

ه فعل ذلك»وكالم حمرم« :قال ه ُنقل عن بعض أهل العلم أ   .؛ أل

  

  



 

  

  

 

وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه وال يرض سبق لسانه بغري ما 

  ...................................................................نوى وال شكه يف النية

  .ملرءفُيستحب عند اجللوس يف املسجد أن يتوضأ ا »وجلوس بمسجد« :قال

ه تدريس العلم »وتدريس علمٍ « :قال ؛ ألن ذلك من الذكر ومن أعظم الذكر ال شك أ

ه قال فضل علم  :وحضور حلقه، وقد جاء عن مطرف بن عبد اهللا ريض اهللا عنه ورمحه أ

أحب إىل اهللا جل وعال من فضل عبادة، فالعلم تدريسه واجللوس فيه من الذكر بل هو من 

  .العبادات وال شك

صنف تبًعا أي ُيستحب الوضوء عند األكل هذه األمور استحبها امل »وأكل« :قال

  .وليس بناء عىل نصوص؛ ولذلك قد ُيتنازع يف استحباب بعضها لغريه بناًء عىل معانٍ 

ء  »متى نوى شيئًاف« وأيعني  »وإن نوى« :يقول الشيخ من ذلك ارتفع حدثه أي سوا

ن الطهارة الواجبة والطهارة املسنونة كالمها طهارة واجبة أو نوى طهارة مسنونة؛ ألنوى 

طهارة رشعية فريتفع حدثه مطلًقا، فإن مل ينِو شيئًا من هذين االثنني وإنام توضأ تربدا فإنه 

  .نيته الطهارة الرشعيةحينئٍذ ال يرتفع حدثه مطلًقا لعدم 

ن ينوي ، لو أن امرًءا تكلم فأراد أ»وال يرض سبق لسانه بغري ما نوى« :يقول الشيخ

ألن العربة بالنية؛  يشء آخر، فيقول ال يرض سبق لسانهصالًة أو ينوي طهارة فنوى فتكلم ب

ألن النية حملها القلب وأما اللسان فإنه كاشف، بل إن التلفظ بالنية غري مرشوع عىل 

  .التحقيق

ل إما أن يكون قبل الوجود قب :إن الشك يف النية له حالتانف »وال شكه يف النية« :قال

وجود العبادة التي هي رشٌط هلا، وإما أن يكون بعد بدء العبادة أو انتهائها، فإنه بعد وجود 

يف النية شٌك بعد الوجود، وعندنا قاعدة أن الشك الطارئ ال العبادة أو انتهائها فإن الشك 

  .عربة به، وإنام العربة بالشك يف وقته

  

  



 

   
 

 

ف ناء استأ   ......................أو يف فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها يف األ

، وأما الشك قبل وجود قبل العبادة تكونوأما الشك قبل بدء العبادة؛ ألن النية رشط 

العبادة أو يف أوهلا فيمكن للمرء أن يصححه مبارشة، فالشك يزول مبارشة، ولذلك فإن 

  .الشك يف النية ال عربة به مطلًقا يف هذا الباب

يف وضوء فرٍض لكن بعد انتهائه  قال أو شك ،»عبادةالأو يف فرٍض بعد فراغ كل « :قال

ء من كل عبادة فال عربة  شكه يف ترك يشء من أفعال بشكه يف النية أو بيف شكه سوا

ا انتهى  ربام لست  من الوضوء قال ربام مل أمسح رأيسالوضوء، فمن شك يف وضوء 

  .قد ارتفع حدثكمتيقنًا قال ربام، فنقول إن شكك هذا يف غري حمله فال تلتفت له 

ناء الوضوء  وهو كمن شك  رتك يشء من أفعال الوضوء،ببخالف من شك يف أ

ه ه مل يمسح رأ ًرا عىل رأسه من ماء، فحينئٍذ نقول ارجع فامسح  يغسل قدميه أ ومل يَر أ

  .رأسك، ثم بعد ذلك اغسل رجليك

بشكه كام ذكر ذلك منصور وغريه؛ ألن املوسوس يغلب عليه وأما املوسوس فال عربة 

  .الشك ويكفر

ف«ناء أي يف الوضوء والعبادة يف األ »وإن شك فيها« :قال ف »استأ ، أي يعني استأ

  .العبادة لعدم وجود النية ابتداءً 



 

  

  

 

  .يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشقوأن ينوي ثم يسمي  ووه

الفصل يف ذكر صفة الوضوء، والعادة عند العلامء  تعاىل يف هذا بدأ املصنف رمحه اهللا

رمحهم اهللا تعاىل أهنم يذكرون يف صفة الوضوء الواجب واملسنون مًعا، ثم بعد ذلك 

يذكروهنا قبلها كام فعل املصنف فإنه ابتدأ بالواجبات أو يذكرون واجبات الوضوء أو 

  .وًباأركان الوضوء قبلها، فام زاد عن احلد الواجب فإنه يكون مند

ه فالبد من والنية رشط في »أن ينوي«أي الوضوء،  »وهو« :يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

  .ألصحاب أيب حنيفة النعامن االنية فيه خالفً 

ًضا واجبة وتقدم دليلها »ثم يسمي«: قال   .والتسمية أ

كفيه وغسل الكفني هنا مندوٌب إليه وليس واجًبا، ودليل ذلك أهنا مل  »ويغسل« :قال

ائدتُ  ومل يذكر غسل الكفني قبل ذلك، وأما دليل  }َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ { ةذكر يف آية ا

اء قبل أن يتوضأ وأن جيعل كان  ملسو هيلع هللا ىلصندهبا فإن النبي  يغسل يديه يفيض عىل يديه من ا

  .يديه يف اإلناء

ة  »ثم يتمضمض ويستنشق« :قال واملضمضة واالستنشاق واجبان، وعندنا هنا مسأ

صفة وجوب وصفة  :نقول إن املضمضة واالستنشاق هلا صفتان :د من معرفتهامهمة الب

ء   .إجزا

فصفة الوجوب جيب فعلها ومن نقص عنها فإن وضوءه غري صحيح، وصفة اإلجزاء 

ى بأكمل الوضوء وأكمل املضمضة  ء فقد أ هي صفة الكامل، فمن فعل صفة اإلجزا

ء فقد بالغ ك فمن زاد فقد أساء،  ملسو هيلع هللا ىلصام قال النبي واالستنشاق، ومن زاد عن صفة اإلجزا

  .أي قد أساء يف وضوئه، وكال طريف الغلو ذميم، فالزيادة مذمومة كام أن النقص مذموم



 

   
 

 

...................................................................................  

ء، فأما صفة الكامل  فنبدأ أوًال يف صفة املضمضة فإن املضمضة هلا صفة كامل وإجزا

ور الثالثة هي إدخال األموفإهنا فعل اثنني من ثالثة وأما صفة الكامل فهي فعل الثالثة مًعا، 

اء وحتريكه ثم جمه، فإذا ُوجدت هذه األمور الثالثة فإن جمموعها هو املبالغة يف  ا

اء يف فيه ثم أخرجه، أو أدخله ثم  املضمضة، وإن فعل املرء منها اثنني فقط بأن أدخل ا

  .حركه ثم ابتلعه، فنقول إن هذه مضمضة، ولكنها احلد األدنى املجزئ

اء إىل فيه ثم ابتلعه، فنقول إن هذا ال يسمى  إن فعل املرء شيًئا واحًدا فقط بأن أدخل ا

ه يسمى رشبا، ولو كان  البد  الرشب جمزًئا لنُبِّه عن ذلك، إًذايف لسان العرب مضمضة أل

اء إىل الفم وحتريكه ثم  من فعل اثنني من ثالثة والكامل أن تفعل الثالث مجيًعا، إدخال ا

ء يف املضمضةجمه، هاتان مها    .صفة الكامل وصفة اإلجزا

ًضا صفتان هو االستنشاق: األمر الثاين ء،  :واالستنشاق له أ صفة كامٍل وصفة إجزا

ف، فمن أدخل  اء إىل األ ء وهي أقل ما يسمى استنشاًقا، فإنه إدخال ا فأما صفة اإلجزا

ء أدخله بإصبعه أو أدخله بمند فه بأي صورة من الصور سوا يل أو أدخله ماًء إىل أ

ف فإنه حينئٍذ يسمى استنشاًقا  اء إىل األ باستنشاق له أو بأي صورة فكل طريق يوصل ا

  .ولو بمنديل

أو ولو أن تبل يديك  :ولذلك جاء عن جماهد صاحب ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

فك  صفة وأما حد الكامل يففإنه يسمى استنشاًقا هذا هو احلد األدنى،  منديًال فتدخله يف أ

  :فهو ما يتحصل بأمور االستنشاق

اء فيجعله  :األمر األول فهأن يأيت با نشقه حتى ثم يست يف يده اليمنى ثم يدنيه إىل أ

فه من فعل هذه األشياء األربع  أربعة أشياءجمموع هذه  ،ثم يستنثر يصل إىل ما الن من أ

ى بصفة الكامل   .فإنه يكون قد بالغ يف االستنشاق وأ

  

  



 

  

  

 

أس املعتاد وال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية إال أن ثم يغسل وجهه من منابت شعر الر

  .........................................................................ال يصف البرشة

اء إىل ما زاد وأما ال فه بأن يوصله إىل زيادة عىل ذلك بأن يوصل ا عام الن من أ

ف حلقه أو إىل داخل اجلوف فإن هذا ليس من وهو  االستنشاق وهو مبالغة منهي عنها أطرا

ه من الزيادة عن احلد، وقد قال النبي  ؛من املبالغة املنهي عنها إنه فقد أساء أي ما  ملسو هيلع هللا ىلصأل

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي زاد عن احلد الذي فعله 

  .إًذا عرفنا أن املضمضة واالستنشاق واجبان، وأما السنة فإنه االستنثار فيها أو املبالغة

، قوله ثم يغسل وجهه أي من »ثم يغسل وجهه من منابت الشعر املعتاد« :يقول الشيخ

ه من منابت الشعر طوًال إىل ما انحدرمنابت الشعر املعتاد من اللحيني ومن  ، وعرفنا أ

لعرب هو ما يواجه الناس، وكل ذلك يسمى وجًها؛ ألن الوجه يف لسان ا إىل األذناألذن 

واألذنان من الرأس، فدل  ه يسمى رأس، لذلك هو ُحيد بالرأسفام ليس بوج وذلك هو

  .عىل أن ما جاور األذنني من البياض يدخل يف حد الوجه

غسل ظاهر شعر زئ وال جي« :تكلم هنا الشيخ رمحه اهللا تعاىل عن غسل الشعر، فقال

، الشعور التي تكون يف الوجه متعددة، فمن الشعور التي »اللحية إال أن ال يصف البرشة

رموش وشعر تكون يف الوجه شعر اللحية،وشعر العارضني، وشعر احلاجبني وشعر ال

زغٌب يكون عىل اخلدين والوجه وعىل وشعر العنفقة وشعر  الشارب وشعر السبالتني

  .يسمى شعور يف الوجهكل هذا واجلبهة، 

  :والشعور التي يف الوجه نوعان وإن شئت زدت نوًعا ثالًثا سنذكره بعد قليل

هو الشعر الذي يكون خفيًفا بحيث ُترى البرشة من حتته، فالشعر إذا  :النوع األول

كان خفيًفا فإنه جيب غسل البرشة وال جيزئ غسل الشعر أو ظاهر الشعر وحده، بل البد 

ة؛ ألن هذا الشعر ليس ساتًرا للمحل، فيجب غسل ما حتته، وهذا معنى من غسل البرش

ه إ»وال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية إال أال يصف البرشة« :قول املصنف كان  ن، بمعنى أ

  .ُترى البرشة حتته فيجب غسل البرشة يصف البرشة أي



 

   
 

 

...................................................................................  

أو إذا كان هذا هو النوع األول وهو الشعر اخلفيف، وهذا ُيتصور مثًال يف اخلدين 

ه حيلق شعره وشعره خفيف أو قصري جًدا فالبد  الشخص حديث العهد بلحية خفيفة أو أ

  .من غسل البرشة هذه الصورة األوىل

ه ال ُترى البرشة حتته، فال يصف  :الصورة الثانية أن يكون الشعر كثيًفا بحيث أ

د هو الذي ُيرى، فإذا كان الشعر يف هذه احلا لة مغطيًا للبرشة فالذي البرشة، فيكون السوا

جيب غسل الظاهر فقط غسل ظاهر الشعر، وال ُيرشع غسل الباطن بإمجاع، بل قال النووي 

ه   .ال يستحب غسل البرشة يف الوضوء بإمجاع رمحه اهللا تعاىل أ

الوجه هو الذي ُيغسل وكان هذا الشعر مغطيًا ف ا من كانت له حلية مثًال يف وجههإذً 

د بظاهر الشعر أي الذي ُيرى، وأما البرشة للبرشة، فيكفي غسل ا لظاهر ظاهر الشعر املرا

اء إليها أساًسا بإمجاٍع حكاه  التي تكون حتت الشعر فال ُيستحب وال ُيرشع إيصال ا

  .النووي، وأما باطن الشعر أي الشعر الذي ال ُيرى فيستحب ختليله

باطنه يستحب ختليله إًذا الشعر الذي يكون ساتًرا للبرشة ظاهره واجٌب غسله، و

اء إليها، إًذا هذا هو النوع الثاين من  والبرشة نفسها ال ُيرشع غسلها مطلًقا وإيصال ا

الشعر الكثيف الذي يسرت لون  :الشعر اخلفيف، والشعر الثاين :الشعر األول ،الشعور

ه جيب غسل ظاهره ويستحب ختليل باطنه، سنتكلم عن صفة  البرشة وال يصفها، وعرفنا أ

  .التخليل يف حمله، وال ُيرشع غسل البرشة بإمجاع

ما اسرتسل عن حد الوجه الواجب،  :النوع الثالث من الشعور التي تكون يف الوجه

واملعنى بام اسرتسل أي لو كان الشعر زائًدا عن حد اللحية فكانت اللحية طويلة، فهل 

ى عليه أغلبهم أن غسل والذي مش ،جيب غسل هذا املسرتسل أم ال؟ قوالن عند املتأخرين

ه يف معنى املتصل  واملتصل يأخذ حكم أصله، وهذه قاعدة يف املتصل املسرتسل واجب أل

ه يأخذ حكم أصله هلا نظائر كثرية جًدا   .أ

  



 

  

  

 

  ...........................................................ثم يغسل يديه مع مرفقيه

، إًذا فاملسرتسل فكام أن هذه اللحية أصل الشعر أوله الذي بجهة الوجه جيب غسله

  .مثله

عد وهو األظهروالرواية الثانية ومال هلا ابن رجب رمح أن ما زاد  :ه اهللا تعاىل يف القوا

عن املحل ال جيب غسله وإنام ُينَدب فقط، وهذا يظهر ملن كانت حليته طويلة جًدا، فهل 

ة ؟نقول بوجوب غسل هذا املسرتسل كله أم بندبه فقط   .قوالن ذكرهتام يف هذه املسأ

الغسل األول لليدين قبل الوضوء هذا  »ثم يغسل يديه مع مرفقيه« :يقول الشيخ

مندوٌب إليه، أما الغسل الثاين الذي كان بعد غسل الوجه فإنه واجٌب بل فرٌض يف الوضوء 

وال يصح بدونه، وبناء عىل ذلك فإنه جيب غسل اليدين ويكون بدء اليدين من أطراف 

ِفِق { :معنا فإن قول اهللا جل وعالاألصابع مع املرفق كام مر  َرا ِْدَيُكْم إَِىل اْملَ إىل هنا  }َوَأ

  .بمعنى مع فيجب غسل اليد مع املرفق كامًال 

ه قد يقع فيها خطأ من  ،»ويغسل يديه مع املرفقني« :قال ة البد من بياهنا أل هنا مسأ

وا ُوُجوَهُكْم َفاْغِسلُ {بعض املسلمني الواجب يف كتاب اهللا عز وجل إنام هو الغسل 

ِفِق  َرا ِْدَيُكْم إَِىل اْملَ اء عىل العضو له أربع درجات، وأذكرها  }َوَأ ر ا ونحن عندنا أن إمرا

بحسب ترتيبها من األدنى إىل األعىل فأدناها املسح ثم النضح ثم الغسل ثم الدلك، فهذه 

  .أربع درجات

  .عىل املحل هذا يسمى مسًحاأو اخلرقة ثم ُيمر هبا يد بلٌل فاملسح هو أن يكون عىل ال

اء كذا  اء من غري أن ينفصل ما ينفصل ا وأما النضح فهو الغمر وهو غمر املحل با

  .بن عمرو بن مرة فرس اإلمام أمحد كام يف مسائل عبد اهللا

د بالغسل هو :واألمر الثالث اء إىل املحل وانفصاله عنه،  هو الغسل واملرا وصول ا

اء إىل املحل ثم انفصاله عنه جمموع األمرين يسمى غسًال وص :إًذا البد من أمرين   .ول ا

اء ر ا بعة من إمرا ر اليد أو غريها،  :والدرجة الرا الدلك وهو الغسل مع إمرا

جب يف الوضوء إنام هو الغسل، وما كان يف غري الرأس ألن الرأس إنام جيب املسح   .والوا



 

   
 

 

  .............................................وال يرضه وسٌخ يسٌري حتت ظفٍر ونحوه

ى بام دون ذلك بأن بلَّ يديه سل إنام هو الغوالواجب يف الوضوء يف اليد والوجه  فمن أ

جب إنام هو  بأن مسح هبام وجهه أو بلَّ يديه فمسح هبام يديه فإنه يرتفع حدثه ألن الوا

اء عن يده  اء عىل يديه ومل ينفصل ا الغسل ال املسح، وكذلك من نضح يديه بأن عمم ا

ع حدثه وال يكون قد فعل فإنه يف احلقيقة ناضح ليده وليس غاسًال هلا، وحينئٍذ ال يرتف

الواجب فإن زاد عن ذلك أي زاد عن الغسل ُنِدب فإن الدلك يف الوضوء مندوٌب إليه 

  .وليس واجبًا؛ ألن الواجب يف كتاب اهللا عز وجل إنام هو الغسل

زائٌد عىل الغسل وليس بواجب يف قول أكثر أهل العلم هذه اجلملة  والدلك معنًى 

  .ثم يغسل يديه وقفنا عندها يف قول املصنف

، الوسخ اليسري أو الوسخ »وال يرضه وسٌخ يسٌري حتت ظفٍر ونحوه« :يقول الشيخ

اء إىل البرشة فإنه ال يصح الوضوء معه؛ ألن هذا اجلزء  عموًما وكل ما يمنع وصول ا

ه  اء إليه فحينئٍذ ال يصح الوضوء معه بيد أ اء إليه وقد ُوجد حاجٌز يمنع وصول ا وصل ا

عن اليشء اليسري ألن القاعدة عندنا أن اليسري ُيعفى عنه حلاجة، ومن أمثلة اليسري  ُيعفى

وهذه العبارة التي ذكرها املصنف  التي ذكرها املصنف فيام لو كان حتت الظفر وسخ

  :نستفيد منها أمرين

اء فإنه ُيعفى عنها كل موضٍع  :األمر األول أن كل موضع يشق إزالة ما يمنع وصول ا

اء إىل البرشة فإنه ُيعفى عنه، ومن ذلك الوسخ الذي حتت يوجد  يشء يمنع من وصول ا

  .األظافر فإنه فيه مشقة برشط أن يكون يسريا 

أن ضابط اليسري عندهم الذي ُيعفى عنه يف الوسخ أو احلائل الذي يمنع  :األمر الثاين

اء هو بمقدار قالمة الظفر فقط، ومل يقيدوه بالعرف كام قا لوا يف الدم؛ ألن هنا وصول ا

  .قالوا هذا هو الذي جرى يف العادة يف العفو عنه فال ُيتجاوز إىل غريه

  

  



 

  

  

 

  ..........................إىل ما يسمى قفاء ثم يمسح مجيع ظاهر رأسه من حد الوجه

، قوله ثم يمسح مجيع ظاهر »ع ظاهر رأسهثم يمسح مجي« :يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

رأسه أي الشعر الذي يكون ظاهًرا ألن هذا الرأس أو الشعر ألن الشعر الذي يكون عىل 

مقبًال به أو مدبًرا به فقد مسح الظاهر الرأس له ظاهر وباطن، فإذا مسح رأسه مرًة واحدة 

  .فيكون قد سقط عنه الواجب

ح مرة واحدة، ولكن باملسحة الواحدة يمسح وأما صفة الكامل يف املسح فأن يمس

يمسح يقبل بيديه ويدبر فيمسح  ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر والباطن مًعا، فيفعل مثل ما فعل النبي 

  .الظاهر والباطن

أي مجيع الشعر الظاهر عىل رأسه، الشعر الذي عىل  »مجيع ظاهر رأسه«إًذا فقوله 

لوسط أو بدأت من القفا الرأس له ظاهر وباطن، الواجب مسح الظاهر سواء بدأت من ا

  .أو بدأت من املبتدأ كل الثالث جتوز، الواجب إنام هو مسح الظاهر مسحًة واحدة

وأما الكامل فإنه يكون مسحًة واحدة بمسح الظاهر والباطن؛ ألن كل ممسوح وهذه 

املغسوالت هي التي تتكرر ثالًثا، فاملسوحات من قاعدة كل املمسوحات ال تتكرر وإنام 

  .واخلفني والرأس ُمتسح مرة واحدةاجلبائر 

 :؛ ألن اهللا عز وجل قال»يمسح مجيع رأسه وال جيزئ مسح بعضه« :إًذا قول املصنف

والباء تفيد اإللصاق أي إلصاق اليد بالرأس وال تكون إلصاًقا  }َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ {

  .يكون جلميع الرأس وقوله الظاهر عرفنا معنى الظاهربالرأس إال أن 

، قوله من حد الوجه أي أن ابتداء املسح يبدء »ءمن حد الوجه إىل ما يسمى قفا« :الق

   .من منابت الشعر هنا إىل ما يسمى قفا

قفا رأٍس، وقفا رقبة، فإن قلنا إن املراد هنا به قفا الرأس فيكون إىل هنا  :والقفا نوعان

الرقبة، وإن قلت هنا إن بمعنى مًعا أي فيجب مسح الرأس مع قفا الرأس الذي هو إىل حد 

القفا هنا بمعنى قفا الرقبة فيكون إىل هنا لبيان انتهاء الغاية، فال ُيرشع مسح قفا الرقبة وإنام 

  .الرأس فقط



 

   
 

 

ثم  بإهبامه ظاهرمهاوالبياض فوق األذنني منه ويدخل سبابتيه يف صامخي أذنيه ويمسح 

  ...................................................................يغسل رجليه مع كعبيه

فإنه ال ُيمسح البتة، إىل الرأس فقط، وأما بدء الرقبة وهو قفا الرقبة إًذا فينتهي املسح 

  .وال ُيرشع مسحه وال غسله مع الوجه

ة فلو »ح مجيع ظاهر الرأس من حد الوجه إىل ما يسمى قفاويمس« :قال ، ومثله املرأ

ة شعرها مسرتسل فإهنا متسح إىل حد القفا دون املسرتسل بخالف الغسل فإن  كانت املرأ

  .الغسل ذكرنا اخلالف فيه قبل قليل

، البياض قد يكون بني األذن وبني اللحية فهذا من »والبياض فوق األذنني منه« :قال

ون البياض خلف األذن وقريب من الصدغني فهذا البياض يكون من جه، وقد يكالو

ه قال س ريض اهللا عنه أ ا جاء من حديث أ األذنان من الرأس، فإذا كانت  :الرأس؛ 

األذنان من الرأس، إًذا فام بني األذنني إىل كامل الرأس فإنه من الرأس كذلك وهذا واضح، 

  .فوق األذنني أي من الرأس وهذا معنى قول املصنف والبياض

ويدخل سبابتيه يف صامخي أذنيه، ويمسح بإهباميه «ثم بني صفة مسح األذنني قال 

أي ظاهر األذنني فيمسح هبام الظاهر أي ظاهر األذنني وهو البياض الذي يكون  »ظاهرمها

 خلف األذن هكذا، فاملقصود باملسح إنام هو منطقة البياض الذي يكون خلف األذن، هذا

  .هو الذي يمسح

لآلية كام تقدم معنا، واملراد بالكعبني  »ثم يغسل رجليه مع كعبيه« :يعني يقول الشيخ

  .مها العظامن الناتئان املعروفان اللذان يكونان يف القدم، فيجب غسل الكعبني كاملني



 

  

  

 

لة والسواك وغسل الكفني ثالثا والبداءة قبل غسل استقبال القب: وسننه ثامنية عرش

  .الوجه باملضمضة واالستنشاق واملبالغة فيهام لغري الصائم

بدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل يف هذا الفصل يف ذكر أحكام أو املندوبات والسنن يف 

، وقد استُحب يف الوضوء أن »وسننه ثامنية عرش أوهلا استقبال القبلة« :الوضوء، فقال

ه طاعة، وكل ما كان من الطاعات فُيستحب فيه استقبال القبلة    .ُيستقبل به القبلة أل

  .وتقدم معنا »السواك«و

   .ملسو هيلع هللا ىلصلفعل النبي  »وغسل الكفني ثالثا« :قال

، مر معنا أن املضمضة »والبداءة قبل غسل الوجه باملضمضة واالستنشاق« :قال

ا عن الوجه، فلو أن املرء غسل وجهه واالستنشاق من الوجه، وبناء عليه فيجوز تأخريه

ثم متضمض واستنشق جيوز؛ ألن املضمضة من الوجه املضمضة واالستنشاق من الوجه، 

ه قد يكون قد ترك بعض وجهه قبل غسل  ولكن ال جيوز تأخريها بعد غسل اليدين؛ أل

النبي يديه؛ ولذلك فإن البداءة هبا قبل غسل الوجه سنة وليس بواجب، ودليل سنيتها فعل 

  .ملسو هيلع هللا ىلص

، أي واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق لغري الصائم، وأما »واملبالغة فيهام« :قال

املضمضة للحديث بالغ يف املضمضة بالغ يف االستنشاق ما مل تكن صائام، وأما زيادة وبالغ 

  .يف املضمضة فألهل العلم فيها كالما



 

   
 

 

 واملبالغة فيهام لغري الصائم واملبالغة يف سائر األعضاء مطلقا والزيادة يف ماء الوجه

  ..........................وختليل اللحية الكثيفة وختليل األصابع وأخذ ماء جديد لألذنني

واملبالغة يف سائر األعضاء « :من األمور التي ُتستحب يف الوضوء قال املصنف

اء »مطلقا اء بأن تكون املبالغة بالدلك وإيصال ا ف با د باملبالغة أي من غري إرسا ، واملرا

  .البرشة إىل

أي يف مجيع األعضاء، وليس خاًصا بعضو دون عضو، كام أن قوله  »مطلقا« :وقوله

مطلقا يشمل مجيع الطهارات سواء كانت الطهارة وضوًءا أو كانت الطهارة غسًال، ويشمل 

ًضا كونه صائم أو غري صائم حمرًما أو غري حمرم   .أ

ًضا  :قال اء؛ ، خاصة »الزيادة يف ماء الوجه«ومن السنن أ لغ يف وصول ا ه أ قالوا أل

اء إليها وينظر إليها، وأما الوجه فإنه ال ينظر إليه،  ألن اليد املرء يعرف كيف يصل ا

اء إذا كان يف يده ربام تساقط بعضه قبل أن يصل إىل وجهه؛ ولذلك  باإلضافة إىل أن ا

اء يف يديه لكي يأمن ، ويكون غسال ال من عدم غسل الوجه ُيستحب للمرء أن يكثر ا

  .مسحا

يل يف استحباب ختل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ورد حديثان عن النبي »وختليل اللحية الكثيفة« :قال

أو أن  ،إما أن يكون بإدخال األصابع فيه عىل هذه اهليئة :ة وختليل اللحية له صفتانيحالل

  .عيكون يف العارضني بإدخال اليدين إىل باطن وقد يصل الكفان إىل البرشة من باب التب

لقيط بن صربة ريض اهللا عنه أن النبي وقد ورد فيه حديث  ،»وختليل األصابع« :قال

  .»عبوخلل بني األصا« :قال ملسو هيلع هللا ىلص

وقد ورد فيه حديث عند البيهقي من حديث عبد اهللا  »وأخذ ماء جديد لألذنني« :قال

حديث عبد  أخذ ماًء ألذنيه أي ماء جديد ألذنيه ملسو هيلع هللا ىلصبن زيد وصححه البيهقي أن النبي 

اء الذي مسح به  اهللا بن زيد، وقوله أخذ ماء جديد إيش معناه؟ يعني أخذ ماء جديد غري ا

  .رأسه

  



 

  

  

 

وتقديم اليمنى عىل اليرسى وجماوزة حمل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب 

  ..................................ذكر النية إىل آخر الوضوء واإلتيان هبا عند غسل الكفني

ا جاء يف غري ما حديث من  ؛»وتقديم اليمنى عىل اليرسى يف أعضاء وضوئه« :قال

كان يعجبه التيمن يف طهوره أي  ملسو هيلع هللا ىلصحديث عبد اهللا بن زيد وحلديث عائشة أن النبي 

  .اراتوضوئه وغريه من الطه

بعض أهل العلم ومنهم املصنف رأوا استحباب جماوزة  »ضوجماوزة حمل الفر« :قال

حمل الفرض يف غسل اليدين والرجلني من باب التأكد، فيجاوز املرفقني قليًال وجياوز 

ة فيها خالف  الكعبني قليال، وقد جاء هذا األمر عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، وهذا املسأ

  .س بمستحبهل هو مستحب أو لي

توضأ ثالًثا ثالًثا وثنتني ثنتني وتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  »والغسلة الثانية والثالثة« :قال

  .مرة مرة عليه السالم، فدل ذلك عىل أن ما زاد عن الغسلة الواحدة إنام هو مندوب

، الواجب يف النية إنام هو اإلتيان هبا »واستصحاب ذكر النية إىل آخر الوضوء« :قال

يان هبا قبل الوضوء وُيستَحب أمران أن توافق أول العبادة وهو التسمية، وأن وجيوز اإلت

ُتسَتصحب النية فيها إىل انتهاء العبادة، وضبط هذين األمرين هو الذي يسمى بالنية 

  .احلكمية

إًذا النية احلكمية هي التي فقدت واحدة من أمرين إما استصحاب الذكر أو عدم 

فقتها ألول العمل؛ ولذل ك فإن النية جيوز أن تكون متقدمة عىل العمل بيشء يسري من موا

ناء العبادة   .غري فاصل وال قاطع، وجيوز أن يغفل عنها املرء يف أ

أو واإلتيان بالنية عند أول األعامل، وهذا الذي  »واإلتيان هبا عند غسل الكفني« :قال

ه ُيستحب أن تكون النية موافقة ألول األ عامل يف أول أعامل ذكرته قبل قليل وهي أ

الوضوء، وأول أعامل الوضوء هو غسل الكفني قبل غسل الوجه، أي أول األعامل املندوبة 

  .فحينئٍذ ُيستحب أن توافق النية أول العملالوضوء ب

  



 

   
 

 

وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده والنطق هبا رسا وقول اشهد أن ال إ إال اهللا 

  ........ورسوله مع رفع برصه إىل السامء بعد فراغه وأن يتوىل وضوءه بنفسه من غري معاونة

فقة أول العمل إنام هو مندوب وفقده يسمى نية حكمية ليس  إًذا االستصحاب وموا

  .نفيًا للنية وإنام هي نية حكمية

  .سبق وتكلمنا عنها قبل قليل »والنطق هبا« :قال

وقول أشهد أن ال إ إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده « :قال

مع « :قال ،ريض اهللا عنه عمر بن اخلطابكذا ثبت يف صحيح مسلم من حديث  »ورسوله

بإسناٍد ال بأس وردت عند الرتمذي  »مع رفع برصه إىل السامء«، وهذه »رفع برصه إىل السامء

  .به

يعني أن يتوىل أن يتوضأ نفسه بنفسه، وأال يساعده  »وأن يتوىل وضوءه بنفسه« :قال

أحد والدليل عىل ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك ريض اهللا عنه 

كلمة أي مل يسمعها إال القريبون منه  ملسو هيلع هللا ىلصفأرس النبي  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأهنم عندما بايعوا النبي 

 ،وبايعنا عىل أال نسأل الناس شيئًا :فقال ملسو هيلع هللا ىلصيض اهللا عنه القريبني من النبي ، فسأل رملسو هيلع هللا ىلص

و موسى وغريه من الصحابة فكان أحدكم يسقط سوطه وهو عىل ظهر  قال عوٌف وقال أ

  .بعريه فال يأمر صاحبه أن يناوله إياه

ه أن الُسنة أن املرء دائًام يقيض أموره بنفسه وأال يطلب من غري :املقصود من هذا

مساعدته وال أن حيمل عنه شيئًا إال إذا ُوجدت حاجة فإن هذا من كامل التوكل عىل اهللا 

  .جل وعال وعدم االعتامد عىل أحٍد من الناس



 

  

  

 

اء   ....................................جيوز برشوط سبعة لبسهام بعد كامل الطهارة با

الكثري من  ملسو هيلع هللا ىلصبدأ الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف املسح عىل اخلفني، وقد جاء عن النبي 

فيه أربعون حديًثا ليس يف قلبي منه يشء  :أمحداألحاديث يف هذا الباب حتى قال اإلمام 

 ملسو هيلع هللا ىلصلوروده عن النبي ؛ ولذلك فإن املسح عىل اخلفني من شعار السنة ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

تًرا معنوًيا؛ ولذلك يذكره علامء السنة من سائر املذاهب األربعة يف كتب العقائد؛ ألن  توا

ر يف االعتقاد، فإن إنكار العبادات التي وردت يف السنة  العبادات الظاهرة قد يكون هلا أ

ر يف    .دليل االستداللوإن كانت غري واجبة، يكون له أ

لبسهام بعد كامل «، الرشط األول »املسح عىل اخلفني برشوط سبعةجيوز « :يقول الشيخ

د بالطهارة الكاملة أمران »الطهارة   :أي البد أن يلبس املرء اخلفني عىل طهارة كاملة، واملرا

  .أن تكون طهارة وضوء أي بامء :األمر األول

اء من أن تكون طهارة كاملة جلميع األعضاء والدليل عىل ذلك ما ج :واألمر الثاين

دعهام فإين قد « :ا أهوى املغرية بنزع خفيه قال ملسو هيلع هللا ىلصحديث املغرية ريض اهللا عنه أن النبي 

ه ، ويف رواية عند »أدخلتهام طاهرتني مسح أحدنا عىل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلميدي يف املسند أ سئل أ

، فدل ذلك عىل أن الطهارة أو كامل الطهارة عند »نعم إذا أدخلهام طاهرتان« :اخلف؟ قال

  .ني رشٌط وال يصح بدونهلبس اخلف

لكامل الطهارة أن تكون طهارة ماء وبناء عليه فلو وقلنا قبل قليل أن املعنى األول 

اء فأراد أن يتوضأ فنقول ال يصح املسح عىل اخلف  تيمم امرؤ ثم لبس خف ثم ُوجد ا

ه لبسه عىل غري طهارة كاملة، وإنام عىل طهارة تيمم   .أل

د بكامل الطهارة أي كامل طهارة األعضاء، وصورة  عندما قلنا :واألمر الثاين أن املرا

ذلك لو أن امرًءا توضأ فلام غسل الرجل اليمنى لبس اخلف ثم بعد ذلك توضأ أو غسل 

الرجل اليرسى ولبس بعده خًفا آخر، فهل يصح لبسه هلا أم ال، فيه قوالن مبنيان عىل 

ة هل الطهارة تتبعض أم ال   .مسأ



 

   
 

 

  ...........................وسرتمها ملحل الفرض ولو بربطهام وإمكان امليش هبام عرفا

ال تتبعض كام مشى عليه املصنف وكثريون، فقالوا إنه ال يصح  فمن قال أن الطهارة

  .مسحه عىل هذين اخلفني ألن الرجل اليمنى أدخلها عىل غري كامل طهارة

ومن قال بأن الطهارة تتبعض كام ذهب له منصور وغريه فقال إن الوضوء عىل اخلفني 

ذين ُلبسا عىل هذه احلالة اللذين ُلبسا عىل هذه احلالة يصح، أو إن املسح عىل اخلفني الل

  .يصح

، من رشط اخلف املمسوح »وسرتمها ملحل الفرض ولو بربطهام«قال  :الرشط الثاين

عليه أن يكون ساتًرا ملحل الفرض، واملقصود بمحل الفرض القدم كاملة مع الكعبني، فلو 

ه بدلظهر الكعبان أو أكثر من ذلك فإن مع مع والبدل ال ُجي  ه ال يصح املسح عليهام؛ أل

املُبَدل عنه، وهذا الظاهر جيب غسله فال نقول إنه ُيمسح اخلفان وُيغسل هذا الظاهر؛ ألن 

يف ذلك يعني تعارض باجلمع بني املُبَدل واملُبَدل عنه، والقاعدة عندنا أن البدل ال ُجيمع مع 

  .املُبَدل

ه إذا مل يمكن ال»ولو بربطهام« :قال سرت إال بربطهام ، قول املصنف ولو بربطهام قصده أ

ه إذا مل يمكن الثبات إال  ه ال يمكن الثبات إال بربطهام؛ ألن املذهب أ وليس قصده أ

بربطهام مل يصح املسح عليه كام سيأيت يف الرشط الثالث، وأما إن مل يكن السرت إال بربطهام 

ى هلذا الشق وربطه لك ي يسرت جاز املسح عليها ومثال ذلك فيام لو كان اخلف مشقوًقا فأ

  .ل، فحينئٍذ يكون يصح؛ ألن سرت املحل حتقق بالربطاملح

؛ ألن اليشء إذا سرت القدم ومل يمكن امليش »إمكان امليش هبام عرفا« :الرشط الثالث قال

عليه عرًفا فإنه ال يصح املسح عليه، وصورة ذلك فيام لو جعل الرجل عىل قدميه لنقل 

يج من يرى أن تغطية القدمني ال جتوز للمحرم، صندوًقا، وهذا موجود فإنه يوجد من احلج

كرتون أو الصندوق بناًء عىل ما يف مذهبه وعند اشتداد الربد فإنه يغطي قدميه بمثل نحو ال

  .ذلك

  



 

  

  

 

  ......................ام وطهارة عينهام وعدم وصفهام البرشةوثبوهتام بنفسهام وإباحته

فنقول إن هذا اخلرطوم أو الصندوق قد جيعل املرء قدميه فيها من باب التدفئة هلا ولو 

من نومه وقال ال أرد أن أغسل قدمي  كانت ساترة لكن ال يميش هبا عرًفا، فلو استيقظ

ه ال يسمى خًفا،  وضأ وأصيل عىل حايل، فنقول ال يصح؛ أل للربد وإنام أمسح عليهام وأ

  .ذن يف اخلف وهو امللبوس عىل القدموإنام أُ 

، أي أن اخلف إذا ثبت بشٍد فإنه ال يسمى خًفا، ومثل الذي »وثبوهتام بنفسهام« :قال

ه جعل عىل يثبت بشد احلائل إذا ثب الرجل خرقة، ثم ربط أعىل اخلرقة بحبل ت بشد لو أ

  .هي ساترا ملحل الفرض نعم لكنها ليست ثابتة بنفسها

وا هبذه الرشوط مجيًعا األربعة بناء عىل أن اخلف الذي جيوز املسح عليه هو  والفقهاء أ

كان امليش به ما صدق عليه أن يسمى خًفا يف لسان العرب، فقالوا إن الثبوت بالنفس وإن 

ه خفا إال بوجودمها   .عرًفا هذان الرشطان ال يصدق عىل اخلف أ

  .أي أهنام ليسا حمرمني ليسا مرسوقني وال مغصوبني »إباحتهام« :والرشط اخلامس :قال

فال تكون من نجاسة أي من جلد نجس، وكذلك ال  »طهارة عينهام« :والسادس :قال

  .اسة حكميةنجاستها نجتطرأ عليها نجاسة فال تكون 

، وعدم صفتها البرشة يكون ألحد سببني »عدم وصفهام البرشة« :والرشط السابع :قال

إما لرقته أي رقة هذا احلائل الذي ُيمسح عليه، وإما أن يكون بتجسيمه للمحل، وهذا 

معنى قوهلم عدم وصفه للبرشة عدم وصفه لصفتها أو عدم وصفه خللقتها، إًذا فقوله عدم 

  .و وصفه خللقتها هذا معنى التجسيم أو بيان الرقة الشديدة فيهأ وصفه لصفتها

الفقهاء يقولون عىل املذهب يقولون إن اليشء إذا ُجعل فإن له إما أن يكون جمسًام وإما 

أن يكون مفصًال أو غري جمسم وال مفصل، فاملجسم الذي يبني جدار اجلسم فقط، 

ني لك حجمه عىل سبيل التفصيل الدقيق واملفصل الذي يبني اجلسم مع تفصيل دقائقه، فيب

قلنا بالتفصيل قبل ره كامًال يصح املسح عليه جًدا، فعندهم أن الذي يبني اجلسم مقدا

  .قليل



 

   
 

 

ام بلياليهن   فيمسح املقيم والعايص بسفره من احلدث بعد اللبس يوما وليلة واملسافر ثالثة أ

وأما املفصل فال يصح املسح عليه، ولذلك يقولون إن اجلورب إذا كان دقيًقا جًدا 

ا فالذي عليه املذهب حتى يبني حجم األصابع بدقة متناهية كحال هذه النايلون الذي عندن

ه يصح والرواية الثا ه ال يصح املسح عليه، والرواية الثانية أ ة لثالذي مشوا عليه أ

  .يتوسعون يف قضية املسح عىل اخلفني

إًذا نقول إن عدم وصفها للبرشة من جهتني عدم وصفها لصفاته لرقته، أو عدم صفاته 

  .يمه وتفصيله مًعالتجس خللقته ال نقول لتجسيمه وإنام نقول لتفصيله

فيمسح للمقيم والعايص بسفره من احلدث بعد اللبس يوما وليلة «: قال رمحه اهللاثم 

ام بلياليهن   .»واملسافر ثالثة أ

يقول إن املقيم يمسح يوًما وليلة ولو كان املقيم عاصًيا أو كان رجل مسافر واملسافر 

ًرا أو عاٍص، فإن الرخص ال ُتستباح باألسباب املحرمة والعصيان، فمن سافر ليرشب مخ

  .ليقطع رًمحا ونحو ذلك فإنه يف هذه احلالة يكون عاصيًا بسفره فيمسح يوًما وليلة فقط

ة كم »من احلدث بعد اللبس يوما وليلة« :قال ة مهمة جًدا وهي مسأ ، هذه عندنا مسأ

ة الثالثة ما الذي يرتتب عىل املسح  :مقدار املسح ومتى يبتدئ املسح ومتى ينتهي، واملسأ

  :ذي يرتتب عىل انتهاء مدة املسحأو ما ال

ة األوىل معنا وهي مدة املسح ورد يف حديث عبادة وعائشة ريض اهللا عنهم  :املسأ

قال يمسح املقيم يوًما وليلة، ويمسح املسافر ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصوغريمها من الصحابة أن النبي 

اٍم بلياليهن، فدل ذلك عىل أن املقيم يمسح يوًما وليلة، واملسافر ثالثة أ ام وهذا واضح، أ

ولكن اليوم والليلة ُتقدر عند الفقهاء يف هذا الباب باخلصوص بالصلوات فيقولون إن 

ام بلياليهن هو مسح مخسة عرش  اليوم والليلة هو مسح مخس صلوات فرائض، والثالثة أ

ة األوىل   .صالًة، هذه هي املسأ

  

  



 

  

  

 

  ......................................فلو مسح يف السفر ثم أقام أو يف احلرض ثم سافر

ة الثانية معنا ة ابتداء مدة املسح متى يبد :املسأ أ مدة املسح، ذكر املصنف وهي مسأ

هنا أن املسح يبدأ من احلدث بعد اللبس، وذكر غريه أن املدة تبدأ من أول مسٍح بعد 

ة واحدة كام ذكر ذلك ابن فريوز يف حاشيته عىل احلدث، والفرق ُيتصور بي نهام من مسأ

  .الروض، واملقصود أن اخلالف بينها دقيق جًدا وهو سهل، والنتيجة واحدة يف اجلملة

إًذا املسح أو املدة التي هي مخسة فروض أو مخسة عرش فرًضا ُحتسب هذه الفروض 

يمسح، فلو أن امرًءا صىل الفجر أو من أول صالٍة يصليها املرء بعد أن ُحيدث ويتوضأ و

توضأ لصالة الفجر ثم لبس اخلف، ومل يمسح عليه الظهر وال العرص وإنام أحدث بعد 

من املغرب فإنه سيمسح ويصيل به املغرب والعشاء والفجر العرص فنقول إن املدة تبدأ 

والظهر والعرص، إًذا فيكون املدة من أول احلدث من أول مسٍح بعد احلدث وهو الصالة 

  .األوىل بعده

ة الثالثة معنا واألخرية ه إذا انتهت مدة احلدث وهي انتهاء مخس  :املسأ نا نقول أ أ

  :عليه عدد من األحكام صلوات أو مخسة عرش صالة فإنه يرتتب

ه ال جيوز له املسح بعد ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم النتهاء املدة :احلكم األول   .أ

أهنم يقولون إن انتهاء املدة يكون سبب لنقض الوضوء، فانتهاء املدة  :واحلكم الثاين

ت اخلمس قت فبمثالنا هذا تنتهي الصلوات اخلمس بالعرص، فإذا دخل و إذا انتهت الصلوا

الصالة السادسة وهو املغرب فيجب عليه أن يتوضأ هلا، وهذا قول أكثر أهل العلم يف هذه 

ة فيها خالف مشهور جًدا ومعروف ة واملسأ   .املسأ

فإنه يمسح مسح مقيم  »فلو مسح يف السفر ثم أقام أو يف احلرض ثم سافر« :يقول الشيخ

ه ال ننظر لوقت الوجوب وال لوقت األداء يف املدد، وإنام ننظر  ألن القاعدة عندنا أ

أو وقت لألحوط فإن الفقهاء ينظرون يف باب العبادات لألحوط من حيث وقت الوجوب 

اء وليس هلم تغليب لوقت الوجوب وال لوقت األداء يف العبادات، فالعبادات ينظرون األد

ة   .لألحوط وهلا نظائر ومنها هذه املسأ



 

   
 

 

  ...............................ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض حمل الفرض 

مل يعلم هل ابتدء املسح مقيم أو ابتدء مسافر فإنه  »أو شك يف ابتداء املسح« :قال

ه األحوط واملستيقن   .يمسح مسح مقيم أل

يف املسح فقال وجيب مسح أكثر أعىل اخلف مسح  ثم بدأ بعد ذلك يف بيان الصفة 

جيب كل اخلف علوه وسفله وإنام جيب مسح ظاهره فقط وهو األعىل كام قال عيل اخلف ال 

ي لكان املسح أسفل  اخلف أوىل من املسح أعاله، فإن ما ريض اهللا عنه لو كان الدين بالرأ

ًضا مسح مجي ع أعاله وإنام ُيمسح أكثره ألن ُيمسح منه العلو فقط دون السفل، وال يلزم أ

  .األكثر يأخذ حكم الكل وهذه قاعدة أن األكثر يأخذ حكم الكل

ه هذه اليد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن النبي  ه مسح عىل خفه بمسحة واحدة، وال ُيتصور أ أ

متسح مجيع ظاهر اخلف؛ ولذلك فإن مسح أكثره يكون كافًيا؛ ولذلك قال وال جيزئ مسح 

  . املتقدمأسفله وعقبه حلديث عيل

أي وال يسن مسحه مع مسح ظاهره، بل ال ُيرشع وإنام ُيكتفى بمسح  »وال يسن« :قال

  .األعىل

  .»يوجب الغسل أو ظهر بعض حمل الفرضومتى حصل ما «: قال رمحه اهللاثم 

  :بدأ يتكلم املصنف عن أسباب نقض الوضوء فذكر ثالثة أسباب

و اجلنابة وموجبات الغسل ستأيت بعد قليل قال إذا حصل ما يوجب الغسل، وه :أوهلا

أهنا ستة، فموجبات الغسل ال ُيمسح عىل اخلف ألن الغسل ال ُيمسح فيه عىل اخلف، وإنام 

  .جيب غسل مجيع األعضاء

ء بقصد منه أو بدون قصد، وبرشط »أو ظهر بعض حمل الفرض« :قال ، انكشف سوا

ملدة قليلة فإنه  وأما إن ظهر يشء قليل أن يكون الذي ظهر كثًريا أو قليًال وطالت املدة،

ه ُيعفى عن اليسري كمن أدخل يده ليحك رجله فظهر بعض  ُيعفى عنه؛ ألن القاعدة عندنا أ

  .رجله وهو حمل الفرض فرتة قليلة وهي فرتة حلكٍة ونحوها فإنه يعفى عنها

  



 

  

  

 

  ............................اجلبرية وصاحب.. فصل.. أو انقضت املدة بطل الوضوء

 هذا هو رأي املصنف وهو قول مجاهري أهل »أو انقضت املدة بطل الوضوء« :قال

ة فيها خالف يف األخري ة واملسأ   .العلم يف املسأ

اهللا تعاىل يتكلم عن واحد من العوارض التي تعرض عند الوضوء بدأ املصنف رمحه 

وهو اجلبرية، واملراد باجلبرية هو كل ما ُجيعل عىل أحد أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل قد 

تكون من ُجبٍس وقد تكون من لصٍق وقد تكون من شاٍش وقد تكون من خرقة وغري 

  .ذلك

ل فنقول إن اجلبائر نوعان يتضح به املقا قبل أن نتكلم يف كالم املصنف نذكر تقسيًام 

  .إما أن تكون اجلبرية ُوضعت يف حاجة، أو أن اجلبرية ُوضعت يف غري حاجة

فإن كانت اجلبرية وضعت يف غري حاجة فال جيوز املسح عليها، بل جيب نزعها مثال 

هذا القفاز لو أن امرًءا جعل عىل يده قفاًزا، والقفاز يف معنى اجلبرية فيجب عليه منع ذلك 

وأن يتوضأ أو جعل عىل يده مشًدا بعض الناس يكون عنده مشد هذا لغري حاجة، فيجب 

  .هذه اجلبرية لعدم وجود املوجب للمسح عليها هذا واحدعليه نزع 

ًضا تنقسم  :األمر الثاين أن تكون ُوضعت حلاجة، فنقول إن التي قد ُوضعت حلاجة أ

  :إىل قسمني

ن قد ُوضعت عىل مقدار احلاجة ومل جتاوزه، أو أن تكون قد إما أن تكو :األمر األول

ُوضعت عىل مقدار احلاجة وجاوزته جاوزت احلاجة، فإن كانت قد جاوزت موضع 

به اجلبرية، احلاجة، واملقصود من موضع احلاجة موضع اجلرح، واملوضع الذي تثبت 

أن يمسك ذات اليمني فاجلرح مثًال إذا كان عىل اليد فإن اللصق لكي يثبت بنفسه البد 

  .وذات الشامل هذا نقول كله حلاجة ال شك

  

  

  



 

   
 

 

  ............................وصاحب اجلبرية إن وضعها عىل طهارة ومل تتجاوز املحل

بينة هذا الذي يسمى زائًدا عن مقدار احلاجة، ولكن لو زاد عن ذلك زيادة واضحة 

ئد عن مقدار احلاجة إن استطاع، فإن مل  فنقول إن ما زاد عن مقدار احلاجة فيجب إزالة الزا

ىل اجلبرية ويتيمم عن املوضع الذي فإن مل يستطع فإنه يمسح ع -انظر معي–يستطع 

  .ُوضعت عليه اجلبرية لغري حاجة ومل يستطع إزالته

  .إذا كانت اجلبرية حلاجة فإنه يمسح عليها :وأما القسم الثاين

حتقق لنا ثالث صور أن تكون اجلبرية لغري حاجة فيجب نزعها، أن تكون حلاجٍة إًذا 

  .ومل جتاوز حمل الفرض فيجزئ املسح عليها

نزعها أو أن تكون حلاجة وجاوزت حمل الفرض فيجب نزعها فإن شق  :الة الثالثةاحل

ترضر صاحبها بنزعها فنقول يمسح عليها ويزيد عىل املسح بأن يتيمم فيجمع بني املسح 

ة عىل اجلبرية إضافة الوضوء التيمم   .هذه مسأ

يقولون  »وصاحب اجلبرية إن وضعها عىل طهارة ومل تتجاوز املحل« :يقول الشيخ

ي الذي ذهب له  الرشط األول البد أن تكون اجلبرية قد ُوضعت عىل طهارة، وهذا هو الرأ

ه ال ُيشرتط للجبرية أن ُتوضع عىل  املصنف وهو قول املتأخرين، لكن القول اآلخر أ

أغلب اجلبائر ُتوضع من غري إرادة كاملة للشخص فإنه ُتوضع وقت جرح طهارة؛ ألن 

نا نقول إنه ال وُتوضع وقت مشقة؛ و سب ملقاصد الرشع ومعانيه العامة أ لذلك فإن األ

  .يلزم أن تكون اجلبرية قد ُوضعت عىل طهارة

، املراد بتجاوز املحل أي حمل احلاجة، وسبق معنا أن حمل »ومل تتجاوز املحل« :قال

  .جة هو حمل اجلرح مثًال وما تثبت به اجلبرية بنفسهااحلا

سل مجيع األعضاء الصحيحة هذا معنى األمر األول، أي غ »غسل الصحيحة« :قال

  .وغسل اجلزء الصحيح من العضو نفسه

  

  



 

  

  

 

هارة وتتجاوز املحل وإال وجب مع الغسل أن يتيمم هلا وال مسح ما مل توضع عىل ط

  ..................................................................فيغسل ويمسح ويتيمم

الصورة األوىل أن تكون اجلبرية عىل اليد كلها اليمنى فيغسل  :إًذا عندنا صورتان

له يف وقته، احلالة الثانية أن تكون األعضاء الصحيحة كاملة، ويمسح العضو هذا يف حم

  .نقول يغسل أعضاءه كلها ويغسل من يده ما انكشفاجلبرية عىل بعض اليد ف

وأما ما عليه اجلبرية فإنه يمسح عليها مسًحا، وصفة املسح عليها أن يمسح مجيعها 

الذي غطى حمل الفرض فيمسح الظاهر مثل اخلف وإنام يمسح مجيعها، ويكفي مسحة 

  .واحدة

األعضاء ومسح إًذا هذا معنى قوله غسل الصحيحة أي من العضو نفسه ومن باقي 

اء وأجزء   .عليها با

 أي وإن مل يكن قد وضعها عىل طهارة عىل رأي املصنف أو إن »وإال وجب« :قال

كانت اجلبرية قد جاوزت املحل فقد وجب مع الغسل يعني مع غسل عضو ومسح اجلبرية 

بد أن يتيمم فقوله مع الغسل للتأكيد لكي ال ُيظن أن التيمم جيزئ عن الوضوء كله، بل ال

  .أن يتيمم

ومتى يكون التيمم؟ املشهور عند املتأخرين أن التيمم يكون عند وقته، فلو أن اجلبرية  

وصل اليد غسل اجلزء املكشوف ومسح املستور ثم عىل اليد هنا وجاوزت املحل، فإذا 

ه   .تيمم هذا رأ

 آخر وقال كثري من املحققني إنه جيوز أن يكون التيمم عند املحل، وجيوز أن يكون يف

الوضوء؛ ألن املقصود بالتيمم إنام هو االستباحة واالستباحة متعلقة بكامل الطهارة ال 

  .بعضو بخصوصه

إًذا قوله وجب مع الغسل أي مع الوضوء مع الغسل للعضو وإضافة املسح للجبرية 

  .أن يتيمم، قال وال مسح ما مل توضع عىل طهارة أو تتجاوز املحل، وهذه ذكرناها قبل قليل

  .أي يغسل األعضاء سبق ذكرها ويتيمم »فيغسل ويتيمم« :الق



 

   
 

 

....................................................................................  

ة تكلم عنها أهل العلم وهو إذا كان يف بدن اإلنسان  يبقى عندنا صورة وهذه مسأ

  :جرح وليست عليه جبرية فام الذي يفعله؟ نقول هبذا الرتتيب

ه جمزئ ويتحقق :األمر األول  إذا كان يستطيع أن يغسل العضو مع اجلرح فال شك أ

  .به الوضوء

أال يمكنه ذلك، فنقول ال يغسل العضو وإنام يتيمم فقط، وإما أن : والدرجة الثانية

  .يتيمم عند العضو نفسه أو يتيمم عند انتهائه من الوضوء

وقال بعض أهل العلم إن أمكنه املسح عىل اجلرح بأن كان حرًقا مثًال أو كان عليه 

حينئٍذ يقوم مقام املسح عىل اجلبرية، وهذه هي مثًال ُدهن كريامت هذه وغريه فإن املسح 

ه مل تتجاوز املحل وإنام كأهنا  الرواية الثانية يف املذهب، عىل الرواية الثانية من غري تيمم أل

  .ح عليها فال تيممجبرية كأهنا ُغطيت، يقول إذا ُغطيت ومس

  .فيقول يتيمم ولو مسح، يقول املسح ال فائدة منه :أما الرواية األوىل

  .فيقول يكفي املسح عىل اجلرح املكشوف :ةنيوأما الرواية الثا

هم يقولون جيوز اجلمع بني التيمم والوضوء يف مواضع ومنها هنا، ويف مواضع أخرى 

يتيمم وإن كانت مبلولة، بىل خيرج العربة  ثالث مواضع منها هذا املوضع، ما يرض يا شيخ

 التيمم إن شاء اهللا بعد قليل أن املقصود بالغبار يف الغبار أن يصل إىل الكفني، سيأيت معنا يف

ِْديُكْم ِمنْهُ {أن يكون يف الكفني،  ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأ فالغبار  }َفَتَيمَّ

  ..يصل لليدين ويصل للوجه هذا األصل وإن كان فيه


